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1. Bevezetés 
Az 1945 után megkezdődő kommunista hatalomátvételről a szakirodalomban részletes 

elemzések és áttekintések születtek, amelyek bemutatják azt a kényszerpályát, amelyet a 

legyőzött Magyarország a szovjet érdekzónába kerülve bejárt. A módszereket, a főszerep-

lőket és a „szovjetizálás” szakaszait jól ismerjük. Arról azonban, hogy ez mennyire tudatos 

és tervszerű módon történt, nincs szakmai konszenzus.1 

Az általam vizsgált jogszolgáltatási szerkezet kiépítése és a totális ellenőrzést biztosító 

jogalkotási folyamat azt mutatja, hogy ezen a területen a kommunisták nem rendelkeztek 

kész „forgatókönyvvel”. A rendszer kiépítésének folyamata a kísérletezést mutatja, illetve 

azt, hogy a módszerek tekintetében a kommunista vezetés számára a gyakorlat mutatta 

meg, hogy mely megoldások vezetnek eredményre. A kommunista pártot szolgáló jogi 

gépezet kiépítése azért sem történhetett azonnal, hiszen ehhez kezdetben nem voltak meg a 

szükséges „kádereik” sem. A bírói kar egésze 1945-ben még teljesen érintetlen volt a 

kommunista ideológiával szemben, a pártvezetés számára teljességgel „megbízhatatlanok” 

voltak, csakis totális ellenőrzés mellett lehetett rájuk bízni az ítélkezést. 

Az új büntető jogszabályok és az új típusú jogszolgáltatási szervezet fő célja a politi-

kai ellenfelek kiiktatása volt. A magyar kommunista hatalom a belső és a külső legitimitása 

érdekében is az első pár hónap eltelte után nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a jogszerű-

ség látszatát fenntartsa. A szovjet megoldással szemben, ahol tömegével tűntek el börtö-

nökben ítélet nélkül az ellenségnek tekintett politikai ellenfelek, Magyarországon a legtöbb 

esetben végigjárták a jog lépcsőfokait. Az újonnan létrehozott rendőrségi, ügyészségi és 

bírósági szervezet működésének elemzése nem lehetséges anélkül, hogy az általuk lefoly-

tatott eljárások sajátosságait ne vizsgálnánk meg. Az igazságszolgáltatás szervezetét 

ugyanis nem az Európában általánosan elfogadott jogelveknek megfelelően szervezték 

meg, hanem mindent a büntetőeljárás eredményes lefolytatásának rendeltek alá. Így meg-

kerülhetetlen kérdés a koncepciós perként vagy kirakatperként megjelölt eljárások elemzé-

se. A koncepcióra épülő eljárások nem egy speciális modellként jelentkeztek a magyaror-

szági büntetőeljárások között, hanem a büntetőeljárások szinte minden területén felbukkan-

tak a II. világháborút követő három évtizedben, 1945 és az 1970-es évek közötti 

időszakban. 

                                                           
1 Vö. GÁTI, CHARLES: Hungary and the Soviet Bloc. Duke University Press, Durham, 1986. 85.; Moszkvá-
nak jelentjük… Titkos dokumentumok 1944–1948. Századvég Kiadó. Budapest, 1994. – Gáti idézi azt az 
1944. november 12-ei moszkvai titkos utasítást, mely szerint a Magyar Kommunista Párt vezetői ne kerül-
jenek kiemelkedő pozíciókba, amikor csak lehetséges, a párt céljait más módon, más pártokon keresztül 
valósítsák meg. 
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A szakirodalom általában két kifejezést használ a politikai célból folytatott bírósági el-

járásokkal kapcsolatban: a koncepciós pert és a kirakatpert. Az előbbi mindenképpen szé-

lesebb fogalom, amely tartalmazza az utóbbit. A koncepciós per, ügy, eljárás minden olyan 

esetre használható kifejezés, amelynek során főként az önkényuralmi rendszerek (ritkábban 

demokráciák is) eszközként használják fel a jog- és igazságszolgáltatást, sőt a rendőrséget 

is, a jogérvényesítés keretei látszatának megtartásával, hogy leszámoljanak politikai ellen-

feleikkel. A törvénysértő eljárás során általában előre kigondolt hamis vádak, bizonyíté-

kok, kikényszerített vallomások alapján hoznak előre elkészített ítéletet. A koncepciós pe-

reken belül megkülönböztetjük a konstruált pereket, amikor a vád eleve hamis bizonyíté-

kokon alapul, és tendenciózus pereket, amikor jogszabály- vagy törvénysértés történik, de 

éppen a jogszabály vagy törvény kiforgatásával. 

A kirakatperek a koncepciós ügyek speciális esetei, amikor a politikai szándék kiterjed 

arra is, hogy az eliminálandó ellenséget (rajta, mint reprezentánson keresztül akár egész 

társadalmi rétegeket) a nagy nyilvánosság előtt megbélyegezzék. 

A Minisztertanács által 1989-ben létrehozott történész bizottság a következőképpen 

tipizálta a koncepciós pereket2: 

1. az erkölcsileg, jogelméletileg kifogásolható jogszabályok alapján lefolytatott eljá-

rások 

2. erkölcsileg és jogilag helytelen szakmai-politikai irányítás hatására elbírált ügyek 

3. hatályos büntető anyagi vagy eljárásjogi szabályok megsértésével elbírált ügyek, 

melyekben: 

a) kitalált tényállásokat koholt bizonyítékokkal támasztottak alá 

b) valós tényekből hamis következtetésekre jutottak 

c) valós tények alapján megfelelő következtetésre jutottak, azonban kegyetlen, 

embertelen büntetéseket szabtak ki. 

A jog eszközeivel végrehajtott totalitárius átalakítás mély sebeket hagyott a magyar 

társadalomban. A jogsértő ítélet és az azt követő büntetés még az 1989-es rendszerváltás-

kor is indulatokat gerjesztett. A kérdés még ma sem jutott nyugvópontra, hiszen egyre erő-

sebbek azok a hangok, amelyek azt firtatják: jogi igazságtétel hiányában történt-e egyálta-

lán rendszerváltozás vagy új rendszerváltást kellene végrehajtani? A sokszor indulatoktól 

telített megszólalások mellett Kornai János, egyik átfogó elemzést adó, 2007-es tanulmá-

                                                           
2 Lásd ZINNER TIBOR: Törvénytelen szocializmus. A tényfeltáró bizottság jelentése. Zrínyi Kiadó, Buda-
pest, 1991. 
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nyában3 külön megvizsgálja azt a kérdést, hogy az igazságtétel szükséges feltétele-e egyál-

talán a rendszerváltásnak. Kornai az igazságtétel egyetlen összetevőjét vizsgálta, nevezete-

sen a bűnösök megbüntetésének kérdését. Úgy gondolja, hogy ebben az ügyben nem sza-

bad illúziókat kergetnünk, nem az erkölcsi értékek mentén kell mérlegelnünk a kérdést. A 

bűnösök jogi úton történő felelősségre vonására álláspontja szerint csak elszigetelt esetek-

ben – itt elsősorban a nemzetközi jogi fórumokat megjárt sortűz perekre gondol – történt 

kísérlet. 

Dolgozatom első részében a Legfelsőbb Bíróság és az alatta, illetve mellette működő 

jogszolgáltatási struktúra működését elemzem. Az elemzés külön foglalkozik a jogi szabá-

lyozás szempontjából is eltérő két időszakkal, az első periódus az 1945 és 1949 között mű-

ködő népbírósági rendszert mutatja be, a második korszak az ennek a működésnek a ta-

pasztalataira épülő, de korlátozottabb jogi keretek között működő népbírósági tanácsok 

időszaka 1957 és 1963 között. Az elemzés a Legfelsőbb Bíróság működése és szervezete 

bemutatása mellett kitér a jogszabályi háttér ismertetésére, bemutatja a népbírósági eljárá-

sok szempontjából kiemelt jelentőségű első fokon működő budapesti népbíróság szerveze-

tét és eljárásrendjét, kitekintést ad az ügyészség és a büntetésvégrehajtás működésére. Le-

véltári kutatásaim alapján igazolható, hogy a jogszolgáltatási rendszer egyes elemei egy-

mással szoros összefüggésben és egymásrautaltságban működtek. A források alapján 

egyértelmű, hogy a politikai ellenőrzés során sok esetben a bíróságok azzal védekeztek az 

elégtelen „eredményeik” miatt, hogy az ügyészségi és rendőrségi előkészítés nem megfele-

lő színvonalú. 

Dolgozatom következő része az előzőekben meghatározott két korszak jellegzetes el-

járásait mutatja be. Elemzem az 1945 és 1949 közötti népbíróságok működésének legjel-

lemzőbb elemeit felvonultató pócspetri pert, amelynek bemutatása során egyértelműen 

kiviláglik a politikai szándék és irányítás, nyomon követhető a bírósági rendszer működé-

sének jogszerűtlensége. Munkám következő részében több eljárást elemzek, amelyek az 

1956 utáni megtorlás egyik legfőbb „célcsoportja”, a katolikus egyház ellen irányultak. Az 

egyes perek elemzése során világossá válik az 1948-as pócspetri perhez képest jóval kifi-

nomultabb eljárásrend és az az egyértelmű szándék, hogy a jogszerűség látszatát fenntart-

sák. A politikai szándék mindkét időszakban egyértelmű, a pócspetri per esetében azonban 

nem az eljárás alá vont személyekkel szemben kívántak elsősorban fellépni, hanem egy 

sokkal fontosabb politikai célt, az iskolák államosítását akarták igazolni. Az 1956 utáni – 
                                                           
3 KORNAI JÁNOS: Mit jelent a „rendszerváltás”? Kísérlet a fogalom tisztázására. Közgazdasági Szemle, 2007. 
április. 303–321. 
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katolikusokkal szembeni – eljárásban viszont a vád alá helyezett személyekkel szemben 

kívánt fellépni a hatalom, igazolandó a forradalomban résztvevők kommunistaellenes beál-

lítottságát. 

Munkám lezárásaként és összegzésként bemutatom a korszak eljárásaival kapcsolat-

ban 1989-ben kezdődött és máig lezáratlan vitát, amelyet jogászok és történészek folytattak 

és folytatnak a népbírósági eljárások törvénytelenségéről, illetve a törvénytelenségek jogi 

eszközökkel történő orvoslásáról. A rendszerváltozás után meghozott semmisségi törvé-

nyek napjaink ítélkezésének is élő része és a jogszerűtlenül lefolytatott perek értékelése 

napi probléma, amit jól jelképez Mindszenty József perében 2012-ben hozott semmiségi 

határozat. 

Dolgozatom befejezéseként és egyben a jövő kutatási irányának kijelöléseként is két 

függeléket közlök. Az egyik függelék az 1945 és 1949 között működő népbíróságokon a 

legmeghatározóbb perekben ítélkező népbírák életrajzait tartalmazza. Alapvető jelentőségű 

lenne a teljes népbírói kar, a hivatásos és a pártok által delegált népbírák 

archontológiájának teljes körű összeállítása. A másik függelék az 1956 utáni megtorlás 

igazságügy-minisztériumi számadatait tartalmazza, amelynek nagyságával kapcsolatban 

még nem jutottak nyugvópontra a szakmai viták. 
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2. A forrásokról 

Dolgozatomban Budapest Főváros Levéltárában, a Magyar Országos Levéltárban és a Poli-

tikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban fellelhető forrásokat használtam fel. A külön-

böző levéltárakban őrzött forrásanyagok más-más szempontú elemzést tettek lehetővé.  

A Magyar Országos Levéltárban lévő Igazságügy-minisztériumi anyag arra szolgálta-

tott adatokat, hogyan készültek el a népbíróság életét meghatározó jogszabályok, a kor-

mányzatnak milyen elvárásai voltak a jogszolgáltatási szervekkel szemben. A belügymi-

nisztériumi iratanyag a perek előkészítésével kapcsolatban tartalmazott adatokat. Ugyanitt 

találhatók a Legfelsőbb Bíróság elnöki iratai, amelyek a jogszabályok végrehajtására vo-

natkozóan szolgáltatnak adatokat. Az ítélkezés elvi irányítását biztosító dokumentumok 

révén nyomon követhetők a politikai elvárások, a politikai pártok által delegált népbírók és 

a jogvégzett bírák közötti szakmai viták, illetve képet kaphatunk az ítélethozatal szempont-

jairól. A Legfőbb Ügyészség iratai között fellelhető adatok főként a statisztikai összegzést 

segítik. Az MSZMP vezető testületeinek dokumentumai nélkülözhetetlenek a politikai irá-

nyítás szempontjainak elemzéséhez. Kiemelkedő jelentőségű forrásnak tekinthetők a Mi-

nisztertanács 1989-es iratai, amelyek jól mutatják a koncepciós perekkel kapcsolatos jogi 

és politikai vitákat. 

A Politikatörténeti és Szakszervezeti levéltárban fellelhető anyagokból a Magyar 

Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt népbíróságokkal kapcsolatos stratégiája is-

merhető meg, jól nyomon követhető, hogy a Szociáldemokrata Párt irányító szerepe mi-

ként vált egyre súlytalanabbá és a kommunista párt milyen eszközökkel szerezte meg az 

igazságügyi apparátus irányítását. Az ítélkezésben részt vevő politikai pártok által delegált 

népbírák személyével és kiválasztásával kapcsolatban alapvető forrásokat tartalmazó irat-

anyagot őriz a levéltár. 

A Budapest Főváros Levéltárában őrzött Budapesti Népbíróság elnöki anyagai tovább 

árnyalják a Legfelsőbb Bíróság iratanyagából kirajzolódó irányítási szisztémát, megismer-

hetjük, hogyan vált az írott jogból élő jog, illetve, hogy a legfelsőbb bírói szinten hozott 

iránymutatások milyen módon érvényesültek az alsóbb bírói szinteken. Fontos forrásanya-

gul szolgálnak az egyes népbírósági perek iratanyagai is, amelyek közül néhányat megha-

tározott szempontok szerint elemeztem. A peranyagok mellett nem maradtak fenn a bíró-

sági ítélethozatalt megalapozó belső bírósági iratok, így az elnöki iratok és a periratok 

együttes elemzése révén alkothatunk csak képet a korszak ítélkezési gyakorlatáról és bíró-

sági rendszeréről. 
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3. Módszerek 

A jogszolgáltatási szervezet és a bírósági szervezet elvi irányítása mellett az egyes bírósági 

eljárások meghatározott szempontok szerinti elemzése is szükséges. Az elvi irányítás 

szempontjából alapvető jelentőségű az MSZMP vezető szervei iratanyagának tanulmányo-

zása. Az MSZMP Politikai Bizottsága és Központi Bizottsága hozta meg az elvi jelentősé-

gű döntéseket a jogi eljárások irányáról és arról is, hogy az egyes társadalmi csoportokkal 

szemben miként kell eljárni, sok esetben a büntetések mértékének kiszabására is utasítást 

adott. A döntések alapjául az igazságügy miniszter és a Legfőbb Ügyész jelentései szolgál-

tak alapul. 

Az átfogóbb politikai ellenőrzésre 1956 utáni időszakból vannak levéltári adataink. Az 

Igazságügy-minisztérium 1957. március 2-án rendelkezett az igazságügy-minisztérium 

tájékoztatásának új rendszeréről.4 Az utasítás alapjául az szolgált, hogy az 1956. október 

23-át követő rendkívüli események után a bírói gyakorlatban a bizonytalanság jelei mutat-

koztak. A minisztérium átfogó képet akart nyerni az ország bíróságainak tevékenységéről. 

Így 1957. április 1-jétől ismét bevezette a havi jelentéstétel rendszerét, amely korábban, 

1954-ig már működött. A havi jelentésnek megfelelő tömörséggel elemző értékelést kellett 

adnia a bíróságok ítélkezési gyakorlatáról és az igazságügyi igazgatás tevékenységéről, 

valamint tájékoztatást kellett nyújtania az ítélkezéssel kapcsolatos minden jelentős körül-

ményről. A jelentés elkészítésénél a bíróságoknak a következő szempontokat kellett figye-

lembe venniük: 

1. A jelentést polgári és büntető részre kellett tagolni. 

2. Elöljáróban röviden foglalkozni kellett az ügyforgalommal és a bíróságok tevé-

kenységével. 

3. Be kellett számolni az előkészítő bírói munka eredményeiről, hiányosságairól. 

4. Elemzést kellett adni a bíróságok érdemi ítélkezéséről és a büntetéskiszabási gya-

korlatról. Ezt jellemző példákkal és statisztikai adatokkal kellett alátámasztani. A 

következő bűncselekmény kategóriákban kellett részletesebb elemzést adni: a) el-

lenforradalmi bűncselekmények, a népköztársaság elleni bűncselekmények, külö-

nösen izgatás és fegyverrejtegetés esetében b) tiltott határátlépés c) hatóság tagja 

és közege elleni erőszak esetében d) társadalmi tulajdon elleni bűncselekmény e) 

spekulációs bűncselekmények. 

                                                           
4 103/1957 (I. K. 7.) I. M. számú utasítás MOL XIX–E–1–s. Igazságügy-minisztérium Bírósági Főosztály 
334/1957. 
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5. A jelentésben foglalkozni kellett a másodfokú bíróságok tevékenységével és irá-

nyító szerepük értékelésével. 

6. Fel kellett vetni az ítélkezés során felmerült elvi és gyakorlati problémákat, azok 

megoldási javaslatait. 

7. A jelentésben be kellett számolni arról, hogy az egyes ügyekkel kapcsolatban a 

rendőri, ügyészségi és tanácsi szervek, valamint más hatóságok és vállalatok mű-

ködésében milyen figyelemreméltó jelenségek tapasztalhatók. 

Az így elkészült jelentések az Igazságügy-minisztérium bírói főosztályán teljes egé-

szében megtalálhatók. 

A bíróságok által elkészített jelentésekből az Igazságügy-minisztérium negyedéves je-

lentéseket készített. Részei: 

1. Ügyforgalom. Itt összefoglaló statisztikai adatokat készített a minisztérium. 

2. Külön foglalkozott a büntető ügyek előkészítésével, amellyel sok esetben a mi-

nisztérium elégedetlenségét fejezte ki, mert véleménye szerint az ügyek előkészí-

tését általánosságban a formalizmus és felületesség jellemezte, és a bírák felké-

szültsége is kívánnivalót hagyott maga után. 

3. Az érdemi ítélkezést is elemezte a minisztérium. Az 1956-os forradalmat követő-

en gyakran nagyon kritikusan értékelte a bíróságok „teljesítményét”: „általános-

ságban olyan ítélkezési gyakorlatot folytattak, amely nem az ellenforradalom fel-

számolására, hanem arra volt alkalmas, hogy az igazságszolgáltatás hitelét telje-

sen lejárassa. Az igen sok szakmai, minősítésbeli hiba mellett a bíróságok azt a 

politikai hibát követték el, hogy nem ismerték fel vagy nem helyesen értékelték 

az egyes ellenforradalmi cselekmények társadalomra veszélyességét, s ennek 

megfelelően olyan büntetéseket szabtak ki, amelyek nem biztosítják a büntetés 

céljának elérését.”5 Elemezték a büntetéskiszabás gyakorlatát, és önállóan érté-

kelték az egyes bűncselekménytípusok esetében követett ítélkezési gyakorlatot. 

4. Felügyelet, ellenőrzés: a megyei bírósági elnökök ellenőrző munkájával foglalko-

zott. Értékelte a havi jelentések színvonalát is. Általános hiányosságként jelezték, 

hogy jelentős részük nem operatív, túlságosan regisztráló, és nem világos, hogy a 

megyei elnökök mit tettek a hibák kiküszöbölése érdekében. 

Fenti adatok nyomán lehetőség nyílik a politikai iránymutatások nyomán megvalósuló 

ítélkezési gyakorlat számszerű elemzésére. Az 1956 utáni perekben ugyanis az egyik leg-

                                                           
5 MOL XIX–E–1–s. Igazságügy-minisztérium Bírósági Főosztály 334/1957. 
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fontosabb szempont az volt, hogy statisztikailag is kimutatható legyen, hogy a forradalom-

ban a fennálló renddel szembeni „osztályidegen” elemek vettek részt. 

Az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos elvi iránymutatást a bíróságok esetében a Leg-

felsőbb Bíróság büntető kollégiuma adta meg. Nagyon fontos szerepe volt a kiemelt bünte-

tő ügyeket tárgyaló Fővárosi Bíróság kollégiumi előterjesztéseinek és büntető kollégiuma-

inak ülésein született állásfoglalásoknak. A bíróságok munkáját a hierarchia szerinti irányí-

tás mellett még a helyi pártszervek is értékelték.  

Az ügyészségek esetében nem volt olyan formalizált ellenőrzési-beszámoltatási for-

ma, mint a bíróságoknál. Ez nyilván a szigorú hierarchiában működő szervezet miatt ala-

kult így. Az iratok a Fővárosi Főügyészség TÜK igazgatási iratai között maradtak fenn. Az 

ügyészség felügyeleti jelentéseiben foglalkozott a bíróságok munkájának elemzésével is. 

Ez jó forrásul szolgál ahhoz, hogy a két szervezet közötti ellentéteket nyomon követhes-

sük. 

A peranyagok értékelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni az ügyészségeken és bí-

róságokon eljáró ügyészek és bírák személyes életútjának elemzését sem. A források tanú-

sága szerint a pártvezetés csak komoly tisztogatás után találta meg azokat az ügyészeket és 

bírákat, akik hajlandók voltak a politikai utasításoknak megfelelően lefolytatni az eljáráso-

kat. 

A feldolgozott levéltári iratok alapján az egyes eljárások feldolgozása során a követ-

kező szempontokat tartottam szem előtt. 

1. Az eljárás elrendelésének időpontja.  

Az 1945-től 1955-ig lefolytatott és az 1956-os forradalommal összefüggésbe ho-

zott pereknél nagyon nagy szerepe volt az eljárás időpontjának. Az első periódus-

ban az 1947-es és az 1948-as években lefolytatott eljárásokban születtek a legsú-

lyosabb ítéletek. A forradalom utáni megtorlások esetében az 1957 elején indult 

eljárások esetében nagyobb esély volt enyhébb ítéletre, mint az 1957 második fe-

lében és az 1958-ban indult eljárásoknál. 1959 után újra konszolidálódni kezdett a 

helyzet, majd a későbbiek során a pártutasításoknak volt jelentős szerepük az el-

járások lefolyására. 

2. Az eljárás időbeli hossza, vagyis mennyi idő telt el a terheltté nyilvánítástól az 

ítélethozatalig és ennek indoka (azért húzódott-e el az eljárás, mert a terhelttől 

akartak mindenképpen beismerő vallomást kicsikarni vagy a bizonyítékok be-

szerzése miatt). Fontos szempont, hogy az eljáró hatóság mennyiben igényelte a 
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vádlott együttműködését, vagyis hányszor kértek önvallomást a terhelttől. Ha erre 

többször sor került, mennyiben tértek el az önvallomások egymástól. Van-e nyo-

ma annak, hogy a vádlott panaszt emelt volna az eljárás során alkalmazott erő-

szak miatt vagy sor került-e erre esetleg a bírósági tárgyaláson. Eddigi vizsgálata-

im szerint arra nem nagyon volt példa, hogy a tárgyaláson a vádlottak azt mond-

ták volna, hogy bántalmazták őket, de arra igen, hogy a kihallgatás lelkileg 

annyira megterhelő volt, hogy kénytelenek voltak beismerni mindent. 

3. Bizonyítási eszközök használata. Kizárólag személyi bizonyítási eszközöket (ter-

helt vallomása, tanúvallomás) vonultatott-e fel a hatóság? Különösen akkor kell 

óvatosan kezelni a peranyagot, ha az elítélés alapja kizárólag tanúvallomás, fő-

ként ha ez egyetlen személyre alapozódott. Felhasználtak-e tárgyi bizonyítási 

eszközöket és azokat hogyan. Hányszor végeztek a vádlottaknál házkutatást, és 

ott milyen jegyzőkönyvek születtek. A lefoglalt tárgyi bizonyítékok közül melye-

ket használták fel a tárgyaláson és melyeket nem. Történtek-e szakértői vizsgála-

tok, és azokat hogyan értékelte a bíróság? 

4. A vádirat minősítését a bíróság elfogadta, vagy esetleg súlyosabbnak ítélte meg a 

bűncselekményt az ügyészi indítványnál? 

5. Az ítélet és vádirat indoklásának elemzése. Tartalmaz-e jogi érveket vagy kizáró-

lag politikai eszmefuttatásból áll? Fontos az egyes ítéletek és vádiratok összeha-

sonlítása, mert vizsgálataim szerint sok esetben szó szerint ugyanazokat a monda-

tokat és politikai frázisokat használták a különböző ítéletekben. 

6. Melyik tanács járt el a vádlottal szemben? Voltak olyan bírósági tanácselnökök, 

akik mindenáron meg akartak felelni a politikai elvárásoknak, így ők szinte min-

den esetben szigorúbb ítéletet hoztak, mint ahogy az a vádindítványban szerepelt. 

Találkoztam azonban olyan peranyaggal is, ahol a tanácselnök szinte mentegette 

a vádlottat, és enyhébb ítéletet szabott ki a vádiratban foglaltnál. 

7. A másodfokú bíróság eljárása súlyosbította-e az elsőfokú bíróság ítéletét? A má-

sodfokú bíróság ítéletében szereplő indoklás elemzése. 

8. A kegyelmi kérvények elbírálása. Meg kell vizsgálni, hogy a kegyelmi ügyben el-

járó bíróság mennyiben vette figyelembe az elítélt beadványában szereplő ténye-

ket, az ott felhozott indokokat, illetve mekkora súllyal szerepelt döntésében a 

rendőri információ. Mikor került sor az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrá-

nyok alóli mentesítésére? 
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4. A népbíróságok működése 1945–1949 

A fejezetben egy rövid nemzetközi kitekintés után áttérek a magyar népbíróságok működé-

sének alapjául szolgáló jogszabályok létrejöttére.6 Az elemzés fő részének keretét a népbí-

róság története alkotja, vagyis a bíróság megszervezésének és megszüntetésének körülmé-

nyei, eseményei. Részletes bemutatás tárgyát képezi a bíróság szervezeti felépítése, a nép-

bírósági eljárási jog egyes vonatkozásai, a népbírák személyével kapcsolatos problémák 

kérdése, a népbírósági szankciórendszer, a védelem és a fellebbvitel problematikája. Hosz-

szabban elemzem a leglényegesebb kérdést, a népbíróság hatáskörének kérdését. Itt jól 

nyomon követhető az a folyamat, ahogy a népbíróság szerepe megváltozott: kezdetben a 

tevékenysége arra irányult, hogy az európai győztes hatalmak által lefektetett jogelveknek, 

a szorosan körülhatárolt tényállásoknak és az európai gyakorlatnak megfelelően megtör-

ténhessen a háborús bűnösök felelősségre vonása, míg később a hatalmi elvárások enge-

delmes eszközeként a gumiparagrafusok alapján megkonstruált koncepciós perek révén 

segédkezet nyújtott a kommunista pártnak politikai ellenfelei kiiktatásához. Így válhatott 

egy átmeneti időre létrehozott bíróságból a napi politikai megtorlás eszköze, amikor is a 

kommunista párt a jog segítségével a társadalom egyre totálisabb ellenőrzését valósíthatta 

meg. Munkám tárgyát alkotja annak bemutatása is, hogy a hatalom a nyers erőszak mellett 

miként használta fel a politikailag teljesen megbízható népbíróságokat, népügyészségeket 

és az államrendőrséget a törvényesség illúziójának fenntartásához. 

                                                           
6 A népbíróságok európai működéséről általános áttekintést nyújt: AJANI, GIANMARIA : Das Recht der Länder 
Osteuropas. Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005. és SAFFERLING, CHRISTOPH: Internationales Strafrecht. 
Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht – Europäisches Strafrecht. Springer, Berlin, 2011.; Az ausztriai 
működésre lásd HENKE, KLAUS-DIETMAR – WOLLER, HANS: Politsche Säuberung in Europa. Die 
Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg. München, 1991.; MARSCHALL, 
KARL: Volksgerichtsbarkeit und Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen in Österreich. 
Eine Dokumentation. Wien, 1987.; KARSAI, LASZLO: People's Courts and Revolutionary Justice in Hungary 
1945–46. 7. és a köv. oldalak.; Thesenpapier vorgelegt beim Symposium. „Political Justice in Post-War 
Europe”. Wien, 2–5. 11. 1995.; R. GARSCHA, WINFRIED – KURETSIDIS-HAIDER, CLAUDIA : Die 
Nachkriegsjustiz als nicht-bürokratische Form der Entnazifizierung: Österreichische Justizakten im 
europäischen Vergleich. Überlegungen zum strafprozessualen Entstehungszusammenhang und zu den 
Verwertungsmöglichkeiten für die historische Forschung. Wien, 1995. 66.; JAGSCHITZ, GERHARD: Der 
Einfluß der alliierten Besatzungsmächte auf die österreichische Strafgerichtsbarkeit von 1945 bis 1955. In: 
WEINZIERL, ERIKA – RATHKOLB , OLIVER – ARDELT, RUDOLF G. – MATTL, SIEGFRIED: Justiz und 
Zeitgeschichte. Symposiumsbeiträge 1976–1993. Wien, 1995. Band I. 372. skk.; A lengyelországi működésre 
lásd RZEPLIŃSKI, ANDRZEJ: Die Justiz in der Volksrepublik Polen. Frankfurt am Main, 1996.; A bulgáriai 
működésre lásd BRUNNBAUER, ULF: „Die sozialistische Lebensweise”. Ideologie, Gesellschaft, Familie und 
Politik in Bulgarien (1944–1989). Wien, Köln, Weimar, 2007. Az NDK-beli működésre lásd SCHROEDER, 
KLAUS (unter Mitarbeit von ALISCH, STEFFEN): Der SED-Staat. Geschichte und Strukturen der DDR 1949–
199. München, 1998.; WEBER, HERMANN: Geschichte der DDR. Erftstadt, 2004.; WEBER, HERMANN: Die 
DDR 1949–1990. München, 2006.; WOLLE, STEFAN: DDR.. Frankfurt am Main, 2004. 
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Véleményem szerint a korszak jogtörténetének, politikai berendezkedésének, arcula-

tának elemzéséhez szorosan hozzátartozik a teljesen új elvek alapján felépített népbíróság 

működésének bemutatása.  

4.1. A magyar népbírósági jog 

Vjacseszlav Mihajlovics Molotov 1942. januári nyilatkozatával deklarálták először a szövet-

séges hatalmak azon szándékukat, hogy a háború befejezése után a háborús bűnösök fele-

lősségre vonását az egyik fő célkitűzésüknek tekintik. A politikai elszántságot jelképezte 

az 1943. évi amerikai–angol–kínai–szovjet négyhatalmi konferencián megfogalmazott 

moszkvai nyilatkozat. A nagyhatalmak egyértelműen kimondták, hogy a megszállt terüle-

teken elkövetett gyilkosságokért, kivégzésekért felelősség terheli az elkövetőket, akiket az 

elkövetés színhelyén bíróság elé kell állítani, és az illetékes ország törvényei szerint el kell 

ítélni. 

Az egyezmény gyakorlati végrehajtását az 1945. augusztus 8-án aláírt londoni egyez-

mény biztosította. A tengely európai háborús főbűnöseinek üldözése és megbüntetése el-

nevezésű egyezményhez 19 állam csatlakozott. 

A felelősségre vonás elve továbbra is az elkövetés helye szerint illetékes bíráskodás 

maradt, a földrajzi helyhez nem köthető bűncselekmények elbírálására Nemzetközi Kato-

nai Bíróság felállítását határozták el. Az itt rögzített elvek szerint kezdte meg működését 

1945. november 20-tól a Nemzetközi Katonai Törvényszék.  

A londoni egyezmény három nemzetközi bűncselekményt állapított meg: 

1. A béke elleni bűncselekmények, vagyis a nemzetközi egyezmények megsértésé-

vel kezdeményezett háború szervezése, előkészítése, kirobbantása és viselése. 

2. A háborús bűncselekmények, amely alatt a háború törvényeinek és szokásainak a 

megsértését kell érteni. Ide tartozik a megszállt területek polgári lakosságának 

meggyilkolása, kínzása, elhurcolása, hadifoglyok meggyilkolása, túszok megölé-

se, városok és falvak céltalan rombolása, a katonai szempontból szükségtelen 

pusztítások. 

3. Az emberiesség elleni bűncselekmények, tehát a háború kitörése előtt vagy a há-

ború alatt a polgári lakosság ellen elkövetett gyilkosságok, a lakosság üldözése 

politikai, faji vagy vallási okokból.7  

Magyarországot az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszünet kötelezte a 

háborús bűnösök letartóztatására, a felettük való ítélkezésre és az érdekelt kormányoknak 
                                                           
7 LUKÁCS TIBOR: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok. 1945–1950. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó–Zrínyi Kiadó, Budapest, 1979. 47. skk. 
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való kiszolgáltatására.8 A Dálnoki Miklós Béla vezetésével létrejött Ideiglenes Nemzeti 

Kormány tisztában volt azzal, hogy külföldi elismerésének egyik alapvető feltétele, hogy 

minél gyorsabban lépjen ebben a kérdésben. Így már 1945. január 25-én megszületett a 

népbíráskodásról szóló első rendelet, a 81/1945. M. E. számú, ezt módosította és kiegészí-

tette az 1440/1945. M. E. számú rendelet, majd az 1945. évi VII. törvénycikk emelte tör-

vényerőre a népbíráskodás tárgyában hozott rendeleteket. 

A jogszabály előkészítését Réczei László miniszteri osztálytanácsos és Balogh Győző 

bíró végezte el. A Magyar Kommunista Párt által az igazságügy-minisztériumba delegált 

Kovács Kálmán feladata volt a kodifikációs tevékenység irányítása, és emellett neki kellett 

megszerveznie a népbíróságokat és a felettük való felügyelet ellátása. 

Az új típusú igazságszolgáltatás lényegét jól foglalta össze Berend György 1948-ban: 

„a népbíráskodás olyan, bíróság által történő törvény alkalmazás, illetve igazságszolgálta-

tás, amelyben az eljáró bírók valamennyien, vagy azok túlnyomó része nem szakképzett 

bíró, hanem jogi képesítéssel nem rendelkező és azt élethivatásszerűen nem űző szemé-

lyekből áll.” 9  

A jogalkotó részéről Ries István igazságügy-miniszter határozta meg a népbíróságok-

kal szembeni elvárásokat: „a népbíráskodás célja, hogy a nép a vele szemben elkövetett 

háborús és népellenes bűncselekményekért minél gyorsabban és minél teljesebb elégtételt 

nyerjen. A nemzet pere megrontóival szemben. Voltaképpen egy per, mely technikai 

szempontokból bomlik különböző perekre. Olyan igazságügyi feladat, amelynek végleges 

nyugvópontra jutásától népünk demokratikus újjászületése, az ország demokratikus átala-

kulása függ.”10 

A Magyar Jogászok Szabad Szakszervezete Büntetőjogi Bizottságának ülése azt hang-

súlyozta, hogy a népbíróság a nemzetközi büntetőhatalom delegált fóruma: „A népbíróság 

természetesen magyar bíróság, de nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése körében, mint 

az államközi büntetőhatalom delegált fóruma végzi működését.”11 

Az új ítélkezési szisztéma politikai jellege már a kezdeti időszakban és jogalkotói 

szinten is teljesen világosan megfogalmazott elvként jelentkezett: „ezeknek az ügyeknek az 

elbírálása nem jogi, hanem elsősorban politikai kérdés, tehát az ítélkezésre nem a rendes 

                                                           
8 Magyar Köztársaság Törvénytára 1945–1946. évi törvények. Athenaeum, Budapest, 1947. 16. 
9 BEREND GYÖRGY: A népbíráskodás. Szeged, 1948. 15. 
10 Idézi ZINNER TIBOR: Adalékok az antifasiszta számonkéréshez és a népi demokrácia védelméhez külö-
nös tekintettel a Budapesti Népbíróságra. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '84. Budapest, 
1985. 140. 
11 Magyar Jogászok Szabad Szakszervezete Büntetőjogi Bizottsága 1945. november 2-án tartott ülése. In: 
Népbírósági Közlöny, 1945. november 8. 13–15. 
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bíróságok alkalmasak, hanem a vádlottaknak olyan bíróság elé kell kerülniök, amely a de-

mokratikus Magyarország felfogását képviseli, annak felépítését meggyőződéssel akarja 

szolgálni. Olyan új jogszabályokra lett szükség, amelyek módot nyújtanak arra, hogy 

mindazokat a cselekményeket meg tudják torolni, amelyek Magyarországot közvetlenül 

vagy közvetve ebbe a szörnyű katasztrófába döntötték.”12 

A fenti mondatok szinte szó szerint csengtek vissza a népbírósági rendelet bevezeté-

sében, amely arra utalt, hogy a politikai vezetés eltökélt szándéka nem az igazság érvényre 

juttatása volt, hanem inkább a bosszúállás. A legradikálisabban ezt az álláspontot a Kom-

munista Párt képviselte. Révai József az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22-ei 

ülésén drámai hangon követelte a nemzet árulóinak felelősségre vonását: „A nyilas haza-

árulókkal való leszámolást követeli az igazság és a magyar demokrácia államérdeke. Az 

igazság parancsa, hogy azok, akik a magyar hazát 30 ezüst márkánál olcsóbban eladták a 

német hódítóknak, elvegyék méltó büntetésüket. [...] a demokrácia nem bűnbocsánat a nép 

és a haza ellenségei számára, hanem pallos, amely kérlelhetetlen szigorral lesújt rájuk, le 

kell, hogy csapjon a nép, a haza ellenségeire.”13 

A korszak Kisgazda Párti politikusa még kíméletlenebbül fogalmazott 1945 májusá-

ban: „A népbírósági eljárás alapgondolata az, hogy a nép maga gyakorolja a bíráskodást 

azokban az ügyekben, amelyeket ellene követtek el. Az eljárásra vonatkozó alapvető sza-

bály az, hogy a demokratikus erők befolyásának szabad teret kell engedni. A Schöffen-

bíráskodásnak az a formája, amelyet a fennálló rendeletek megteremtettek, alapjában véve 

megfelelőek ugyan, de a rendeletek hibája az, hogy paragrafustengerbe fulladnak és így a 

szabályok az eljáró népi elemek részére teljesen érthetetlenek. Az eljárást teljesen le kell 

egyszerűsíteni, és így megszűnik annak a szükségszerűsége is, hogy a vezető bírák és nép-

ügyészek működését kvalifikációhoz kössük.”14 

Egy másik beadványában Varga Béla még messzebbre ment az eljárási formaságok 

leegyszerűsítésének kérdésében. Javaslata alapján a népügyésznek kellene megindítani az 

eljárásokat, és mindvégig az ügyészé lenne a vezető szerep, megkereséseinek az összes 

hatóságok és állami szervek kötelesek lennének eleget tenni. Szerinte: „fogalmi lehetetlen-

                                                           
12 RIES ISTVÁN: A népbíróság védelmében. In: Népbírósági Közlöny, 1945. november 8. 1. sz. 1. 
13 Idézi LUKÁCS TIBOR: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok 1945–1950. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó–Zrínyi Kiadó, Budapest, 1979. 153. 
14 Dr. Varga Béla elaborátuma a népbíróságok ügyében. MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium 
Népbírósági Osztály 2672/1945. Varga Béla 1947-ben a pártos népbíróság felelősségre vonása elől külföl-
di emigrációba kényszerült. 
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ség az, hogy a népbíróság, tehát a nép ítélete ellen fellebbezni lehessen. [...] Ép ily lehetet-

len minden kegyelmi ténykedés is.”15 

A népbíróságok feletti felügyeletet ellátó – igazságügy-minisztériumban megszerve-

zett – népbírósági osztályon dolgozók számára szintén feleslegesnek tartott bármiféle isko-

lai végzettséget. A népbíróságok vezetői és a népügyészek továbbképzése érdekében csu-

pán ankétok szervezését tartotta szükségesnek, ahol az oktatás nem annyira jogi, mint in-

kább politikai vonalon folyt volna. 

A népbíróságok felállításával kapcsolatban tehát nagyon sok indulat és érzelem tört a 

felszínre, mind mellette, mind ellene sokan hallatták a hangjukat. Szűcs János népfő-

ügyész, igazságügy-minisztériumi államtitkár foglalta össze a népbíróságok ellenzőinek 

álláspontját, amely szerint a legfőbb ellenérvek a következők voltak: szükség van-e népbí-

rósági eljárásra, lehet-e olyan tetteket büntetni, amelyek a népbírósági törvény megjelenése 

előtt nem minősültek bűncselekménynek, nem jogellenes-e a népbíróságok felállítása, ér-

telmezhető-e a háborús bűnösség fogalma. Az 1945. évi VII. törvénycikk által tilalmazott 

cselekmények jogellenes volta a törvény hatályba lépése előtt megítélhető volt-e, milyen 

jogalapon módosította az elévülési időt a népbírósági jog, miért elfogultak a népbírák, a 

legsúlyosabb esetekben miért nincs fellebbezési joga a vádlottaknak. 

Természetesen a háborút követően Magyarország a szűk külpolitikai mozgástere miatt 

nem is mérlegelhette, hogy fel akar-e állítani ilyen típusú jogszolgáltatási szerveket, hiszen 

a háborús és népellenes bűnösök felelősségre vonásával kapcsolatos eljárások lefolytatásá-

ra a nagyhatalmak kötelezték az új magyar kormányt. A későbbiekben azonban kiderült, 

hogy ez a kezdetben kifejezetten ideiglenesnek szánt intézmény nagyon jól használható a 

napi politikai célok megvalósítására is. Így kerülhetett be a közös munkáspárti kormány-

programba 1947. szeptember 28-án a népbírósági rendszer átszervezésének szükségessége 

mellett azon szándék deklarálása is, hogy véglegessé kellene tenni a népbíróságok műkö-

dését. 

4.2. A népbíróságok megszervezése 

A magyar népbíróságok sorában az elsők között szervezték meg a Budapesti Népbíróságot. 

A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. január 27-ei ülésén megbízta a szűkebb bizottságot a 

népbíróság sürgős felállításával.16 Az ülésen elhangzott felszólalások részleteit a Szabad-

ság című újság beszámolójából ismerhetjük meg. Az ülésen elnöklő Vas Zoltán így indo-

                                                           
15 PSZL 274. f. 15. ő. e. 200. Magyar Kommunista Párt Közigazgatási és Jogügyi Osztály 
16 A budapesti nemzeti bizottság jegyzőkönyvei 1945–1946. Szerk. GÁSPÁR FERENC – HALASI LÁSZLÓ. 
Budapest, 1975. 20. 
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kolta a népbíróságok szükségességét: „Mindenki tudja azt is, hogy Budapesten még rejtőz-

nek, elfogatás előtt állnak olyanok, akik ennek a hazának igen sokat ártottak, s akiknek 

köszönhető, hogy ilyen szomorú kérdések merültek fel, s hogy Budapest romba dőlt. Meg-

követeli az ország becsülete, a magyar nép egyeteme, hogy szenvedjenek, bűnhődjenek 

ezek az igazán hazátlan elvetemült bitangok, akik kiszolgáltatták az országot, a fővárost 

ennek a szörnyű pusztulásnak. Az ő bűnük, a fasiszták bűne, a szálasik bűne, hogy Ma-

gyarország és a magyar nép ilyen helyzetbe került. [...] Lehetetlen, hogy amikor tudjuk, kik 

a bűnösök, ne vegyék el méltó büntetésüket.”17 

Vas Zoltán a következőkben azt javasolta, hogy a nemzeti bizottság öttagú, szűkebb 

bizottsága jelölje ki a népbíróság elnökét, aki „jogvégzett magyar hazafi legyen, akinek 

ítélőképességében mindenki megbízhat.”18 Ezenkívül még a bizottság feladatává tette, 

hogy delegáljon négy küldöttet, akik majd az ítélkezésben vesznek részt, és melléjük jelöl-

jön ki egy ügyészt is. A kérdés fontosságát mutatta, hogy a nemzeti bizottság ötös tanácsa 

másnapi ülésén már kinevezte a népbíróság elnökévé Major Ákos volt hadbíró századost. 

A bizottság döntése alapján öt népbírósági tanácsot kellett felállítani, amelyek megszerve-

zésével négytagú bizottságot bíztak meg. A Major Ákos vezette bizottság jelentése alapján 

a Budapesti Nemzeti Bizottság az 1945. február 19-ei ülésén a Budapesti Népbíróság veze-

tőjévé és egyben az I. számú tanács vezető bírájává Major Ákost, a II. számú tanács vezető 

bírájául Szűcs János pestvidéki törvényszéki bírót, a IV. számú tanács vezetőjéül pedig 

Pálosi Béla szolnoki törvényszéki bírót nevezte ki. A népbíróság mellett működő Budapes-

ti Népügyészség vezetője Szebenyi Endre budapesti ügyvéd lett, népügyészi kinevezést 

Szabó Ferenc hadbíró főhadnagy, Krasznai Antal, Ambrus József, Somogyi Ödön és 

Fenesi Ferenc budapesti ügyvédek kaptak.19 

Már a kezdeti időszakban nagy súlyt helyezett a nemzeti bizottság arra, hogy a közvé-

lemény is megismerje a népbíróság munkáját, ezért nevezték ki erre a feladatra 1945. feb-

ruár 5-én Major Róbertet,20 aki a Budapesti Népbíróság sajtó- és intellektuális szakreferen-

se lett.21 A sajtóosztály legfontosabb feladata az volt, hogy az Országgyűlési Naplók, a 

demokráciaellenes, fasiszta érzelmű napilapok, a németbarát és fasiszta jellegű sajtótermé-

kek felkutatásával, feldolgozásával és szakszerű csoportosításával, a fasiszta szerzők neve-

                                                           
17 I. m. 262–263. 
18 Uo. 
19 I. m. 36–37. 
20 1896-ban született, közgazdasági tárgyú könyveket írt. Bölcsészdoktor, beszélt angolul, németül és franci-
ául. 
21 1945 nyarától a Major Róbert által vezetett sajtóosztály a Budapesti Népügyészség szervezetébe került 
át. (I. m. 27.) 
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inek nyilvántartásával a népügyészségeknek és a népbíróságoknak az ügyek elbírálásához 

szükséges anyagokat szolgáltassanak. A kezdetben egyszemélyes sajtóosztály már 1945 

áprilisában kibővült Pisky-Schmidt Frigyes, Horner Miklós, Fábián Tibor és Országh Egon 

személyével. 

A működéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a nemzeti bizottság az 1945. 

március 2-ai ülésén gondoskodott, amikor is utasította a polgármestert, hogy bocsásson 

Major Ákos rendelkezésére 10 000 pengő kölcsönt a népbíróság személyi és dologi kiadá-

sainak fedezésére.22 A kiutalt összeg azonban kevésnek bizonyult, mivel a nemzeti bizott-

ság 1945. március 28-ai ülésének egyik napirendi pontja Major Ákos 100 000 pengős ké-

relme volt, amelyet fogolyélelmezésre és a segédszemélyzet fizetésére szándékozott fordí-

tani a népbíróság vezetője. A bizottság végül Szakasits Árpád javaslata alapján 200 000 

pengőt szavazott meg, amelyet a bíróság a kért célokon túl a bírák és ügyészek fizetésére 

és a VI. és VII. számú tanács felállítására használhatott fel.23 

A nemzeti bizottság ötös bizottságának 1945. március 9-ei jegyzőkönyve szerint a 

népbíróság vezető bírái (Piri Gábor, Gálfalvy István, Pálosi Béla, Farkas Béla, Zolnay 

Kálmán és Sántha György), a Népügyészség elnöke, Molnár Sándor és Major Ákos 1945. 

március 5-én tették le hivatali esküjüket.24 Így ezt az időpontot tekinthetjük a Budapesti 

Népbíróság hivatali működése kezdetének, és ekkorra állandósult az előbb említett hivata-

los elnevezése is.25 

A bíróság Major Ákos vezetésével ugyan már 1945. február 3-a óta működött és ítél-

kezett, de első ítéleteit még a hatályos Büntető Törvénykönyv, illetve a Katonai Bűnvádi 

Perrendtartás26 alapján hozta, mivel az Ideiglenes Nemzeti Kormány első rendelete a nép-

bíráskodásról csak 1945. február 5-én lépett hatályba. A nemzeti bizottság előterjesztésére 

                                                           
22 I. m. 46. 
23 I. m. 71–72. 
24 Az eskü szövege: „Esküszöm a mindentudó és mindenható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak al-
kotmányához, az Ideiglenes Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzetgyűlés által választott Ideiglenes 
Nemzeti Kormányhoz hű leszek, a hivatali titkot megőrzöm, a törvényeket, a törvényes szokásokat és 
rendeleteket, így az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatait és az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeleteit 
megtartom, ezek szerint erőmhöz és tehetségemhez képest a hivatalomhoz tartozó minden ügyben az előt-
tem perlekedőknek vagy hozzám folyamodóknak személyválogatás, érdekeltség és elfogultság nélkül, 
kérést, jutalmat, kedvezést és kedvkeresést, félelmet és gyűlöletet félretéve, részrehajlatlanul, lelkiismere-
tesen és meggyőződésem szerint igazságot szolgáltatok, tisztemben híven, pontosan, serényen, a nép érde-
keinek szem előtt tartásával eljárok. Isten engem úgy segéljen.” (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság 
elnöki iratai. 1945. El. VIII. C. 1.) 
25 Korábban gyakran alkalmazták a Néptörvényszék elnevezést is. Lásd BFL XXV. 1. a. Budapesti Népbí-
róság büntetőperes iratai 2650/1945, ahol a Néptörvényszék nevében hozott ítéletet a bíróság. A Budapesti 
Nemzeti Bizottság 1945. március 2-ai jegyzőkönyve is Néptörvényszékről beszélt.  
26 A Katonai Bűnvádi Perrendtartás alapján ítélte halálra Major Ákos elnökletével a Néptörvényszék 
Rotyis Pétert és Szívós Sándort a 401. munkaszolgálatos század két keretlegényét, és akasztották fel őket 
nyilvánosan. 
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az igazságügy-miniszter is megerősítette hivatalában a népbírói és népügyészi kart, és el-

fogadta a segédszemélyzet névsorát is.  

Az indulás azonban nem volt zökkenőmentes, mivel Major Ákos 1945. március 22-ei 

levelében még mindig azt panaszolta, hogy két hónapos működésük alatt sem tisztázódott a 

bírói, illetve egyéb tisztviselői rangállásuk. Senki sem kapta még meg a neki járó illet-

ményt, annak ellenére sem, hogy sokan közülük már 1944 novemberében elkezdték a 

munkát. A bírák helyzetét az is nehezíti, hogy a közvélemény rosszallással tekint a műkö-

désükre, állandósultak a bírálatok, és minden bíró tömegével kap fenyegető névtelen leve-

leket.27 A népbírák elismerését a személyes kockázatvállalás mellett azért is fontosnak tar-

totta Major, mert ebben az új típusú bíráskodásban úttörő szerepet töltenek be, és a bírák-

nak a többi bírósághoz viszonyítva jóval nagyobb ügyforgalommal kell megbirkózniuk. 

Így a nagy felelősséggel járó és nagy mennyiségű munkát kevesen vállalják, de a legsúlyo-

sabb a helyzet a népügyészségen, ahol a 14 ügyész közül csak négy régi bíró és ügyész, a 

többiek pedig főleg olyanok, akik az elmúlt években sok gyászt és megpróbáltatást szen-

vedtek, és ezért a népügyészi állásukat használják fel a megtorlásra. 

A kezdeti időszak után, amikor a népbíróság a Honvédtörvényszék épületében műkö-

dött, a megszaporodott ügyforgalomra és a foglyok számára tekintettel a Budapesti Népbí-

róság és Népügyészség, valamint a népügyészségi fogház megkapta a Budapesti Törvény-

szék Markó utcai épületének harmadik emeletét, és így 1945. március végétől megkezdhet-

te a hivatalszerű működést. Ez az épület adott otthont aztán a bíróságnak egészen 1949-es 

megszűnéséig.28 A foglyok elhelyezéséről is gondoskodtak. A Budapesti Népbíróságnak és 

Népügyészségnek négy fogházban: a Conti utcai, a Markó utcai fogházban, a Gyűjtőfog-

házban és a Pestvidéki Törvényszéki fogházban voltak foglyai. 

A Budapesti Nemzeti Bizottság szerepe a népbíróság felállítása és kezdeti megszerve-

zése után megszűnt, mert a népbírósági rendelet hatályba lépésével a népbíróságok feletti 

felügyeletet az igazságügy-minisztérium látta el. A hatáskör változás dokumentuma az a 

jelentés, amelyben a Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. február 20-án tájékoztatta az Ide-

iglenes Nemzeti Kormány igazságügy-miniszterét a Budapesti Népbíróság és Népügyész-

ség megszervezéséről. Beszámolt Major Ákos kinevezéséről és az elmenekült Legfelsőbb 

Honvédtörvényszék épületének bírósági célra történt rendbehozataláról. A jelentés leírta, 

hogy megtörtént öt népbírósági tanács felállítása, kinevezték a vezetőiket Major Ákos, 

Szűcs János, Piri Gábor, Pálosi Béla és Gálfalvy István személyében, három helyettes bíró 
                                                           
27 MOL XIX–E–1–a. Igazságügyi Minisztérium Debreceni iratok Ta 47214. 
28 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai XII. A. Népbíróság elhelyezése 
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is megbízatást kapott: Zolnay Kálmán igazságügy-minisztériumi titkár, Sántha György és 

Farkas Béla budapesti törvényszéki bíró. A Budapesti Népügyészség vezetője Molnár Sán-

dor budapesti táblabíró lett, népügyészi kinevezést pedig Kaáli Nagy Elemér, Noszkó Imre, 

Szegő Vilmos, Krasznai Antal, Bajor László, Fenesi Ferenc és Szabó Ferenc kapott. A 

bírósággal szembeni elvárást jól példázza, hogy a nemzeti bizottság felterjesztése szerint az 

államrendőrség budapesti politikai osztálya 213 foglyot adott át a népbírósági fogháznak, 

akiken kívül még Újpesten további 50 foglyot őriztek. Az utóbbiak átvételét azért is sürge-

tő feladatnak látta a jelentés, mert az ottani orosz katonai parancsnokság azzal fenyegető-

zött, hogyha nem hoznak ítéletet sürgősen ezekben az ügyekben, akkor ők majd elintézik a 

kérdést.29 

4.3. A népbíróságok szervezeti felépítése 

A népbírósági ítélkezés tanácsokban történt, amely szintén tág teret biztosított a politikai 

befolyás érvényre juttatására. Az ítélkező tanácsokban ott ültek a Magyar Nemzeti Függet-

lenségi Frontba tömörült pártok (Független Kisgazdapárt, Magyar Kommunista Párt, Nem-

zeti Parasztpárt, Polgári Demokrata Párt, Szociáldemokrata Párt, 1945 májusától népbírót 

küldött az Országos Szakszervezeti Tanács helyi küldötte is) által delegált népbírák, akik-

nek az volt a szerepük, hogy a népi szemléletmódot juttassák érvényre az ítélkezésben. 

Csak a tanácsvezető bíró volt szakképzett jogász, aki azonban csupán a tárgyalást vezette, 

és a határozathozatal előtt összefoglalta a perben addig elhangzottakat. Ezentúl felvilágosí-

tást adott a laikus népbíráknak az alkalmazható jogszabályokról, a kiszabható büntetések-

ről és azok mértékéről. A bűnösség és az alkalmazandó büntetés jellegéről és mértékéről 

azonban már kizárólag a pártok delegálta népbírák döntöttek (a tanácsvezető bíró csak sza-

vazategyenlőség esetén adhatta le szavazatát). A pártok küldöttei nemcsak hogy szakembe-

rek nem voltak, de sok esetben az ügyek tárgyilagos megközelítésre sem voltak alkalma-

sak. Ez különösen élesen jelentkezett a zsidóság ellen elkövetett bűncselekményekkel kap-

csolatban, mivel nagyon sok olyan népbíró ült az egyes tanácsokban, aki korábban maga is 

hasonló jellegű bűncselekmény sértettje volt. A kérdés a Budapesti Népbíróság tanácsveze-

tőinek 1945. október 20-ai teljes ülésén is napirendre került, ahol az elnöklő Major Ákos is 

tarthatatlannak érezte az addigi gyakorlatot: „Én ezekért az anyagi igazságot sértő ítélete-

kért nem vállalom az erkölcsi felelősséget. De a politikai felelősséget sem vállalhatom, 

mert nem járathatom le a népbíróság politikai tekintélyét, főleg nem tűrhetem el, hogy a 

                                                           
29 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 8101/1945 
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budapesti népbíróság a nagy közvélemény szemében tényleg egy antiszemita képzőiskola 

[sic!] szerepét töltse be. Erre engem különböző helyekről figyelmeztettek.”30 

A népbíróságok egyre nagyobb szerepet vállaltak a korszak igazságszolgáltatásában, 

erre mutat a Budapesti Népbíróságon működő tanácsok számának fokozatos emelkedése. 

A kezdetekhez képest az új igazolásfellebbezési rendelet értelmében öt újabb tanácsot állí-

tottak fel, amelyeknek vezetői Nagy Károly törvényszéki tanácselnök, Egyed Lajos tör-

vényszéki bíró, Eggenhofer Ödön táblabíró, Molnár László törvényszéki bíró és Zajtay 

Imre bírósági titkár voltak. 

A népbíróság szervezete és személyzete folyamatosan bővült, az induláskor tevékeny-

kedő öt népbírósági tanácselnök mellett a népbíróság elnökének 1945. május 4-ei jelentése 

szerint már kilenc tanácsvezető dolgozott a bíróságon.31 Ugyanazon hónap végére azonban 

már újabb öt tanács felállítását látta szükségesnek Major Ákos, arra hivatkozva, hogy a 

Szövetséges Ellenőrző Bizottság részéről állandóan sürgetik az ügyek gyorsabb intézését.32 

A bíróság működésének végére, vagyis 1949-re már 16 büntetőtanácsot állítottak fel, 

amelyek közül kettő nem működött folyamatosan, két igazolásfellebbezési tanács intézte 

az ügyeket, és emellett még hat különtanács tevékenykedett.33 A személyzet létszámának 

bővítésére annál is inkább szükség volt, mivel a bíróság ügyforgalma az 1945. februári 

indulástól látványosan növekedett, már az első három hónap után több mint négyszeresére 

nőtt.34 Az 1946-os évtől már tízezres ügyforgalommal kellett megbirkóznia a népbírósági 

tanácsoknak: 3830 büntetőügyet intéztek el, amelyből 2723 zárult marasztaló ítélettel, az 

igazolásfellebbezési tanácsok pedig 5273 ügyet fejeztek be.35 

                                                           
30 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai VIII. B. 1. 
31 Név szerint: Szűcs János, Piri Gábor, Pálosi Béla, Gálfalvi István, Nagy Károly, Egyed Lajos, Palásthy 
Barna, Molnár László, Borbély János. – BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. Minisz-
teri rendeletek 
32 Az újonnan felállított tanácsok vezetői: Szappanos Géza ítélőtáblai bíró, Tanner Béla központi járásbí-
rósági bíró, Gerenday Zoltán pestvidéki törvényszéki bíró, Gátay Endre budapesti büntetőtörvényszéki 
tanácselnök, Roósz Lajos budapesti büntetőtörvényszéki tanácselnök. (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbí-
róság elnöki iratai III. D. 2.) 
33 A büntetőtanácsok elnökei: László Dezső ítélőtáblai tanácselnök, Jónás Béla népbírósági tanácselnök, 
Harkay József törvényszéki bíró, Király Gyula törvényszéki bíró, Buday György törvényszéki jegyző, 
Késmárky Ernő törvényszéki bíró, Bányai László járásbíró, Bereczky Brunó járásbíró, Tutsek Gusztáv 
törvényszéki tanácselnök, Hollós Olivér törvényszéki bíró, Kiss Endre ítélőtáblai bíró, Herpai Ernő tör-
vényszéki bíró, Ságy Imre törvényszéki tanácselnök, Kelemen József törvényszéki jegyző. A népbírósági 
különtanácsok elnökei: Olti Vilmos ítélőtáblai bíró, Lukácsy Sándor törvényszéki tanácselnök, Rácz Endre 
ítélőtáblai bíró, Berek István törvényszéki tanácselnök, Lukács Tibor törvényszéki tanácselnök, Sipos 
Zoltán törvényszéki tanácselnök. Az igazolásfellebbezési tanácsok elnökei: Rátay György ítélőtáblai ta-
nácselnök, Gerenday Zoltán törvényszéki tanácselnök. (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki 
iratai VIII. A. Ügybeosztás.) 
34 Az első hét 16 ügydarabja után március végére már 42 új ügyet, április utolsó hetében pedig már 91 új 
ügyet tárgyalt a bíróság. – MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbíróság Osztály 1325/1945 
35 A statisztika szerint az 1946-os évben 5126 bűnügy került a népbíróság elé, így a hátralék 1296 ügyet 
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Az 1949-es évre rendelkezünk adattal a népbíróság költségvetéséről, amely részletezte 

a bíróság személyi kiadásait is. A létszámkimutatás szerint a népbíróság elnökének a havi 

járandósága 1828 ft, a 19 tanácsvezető, az egy helyettes tanácselnök és az egy bíró havi 

fizetése összesen közel 28 000 ft.36 

4.4. A népbírák 

A népbíróság ítélkezésében meghatározó jelentősége volt a népbírák személyének és egyé-

niségének, mivel a népbírósági jog elsősorban az ő egyéni meggyőződésükre építette az 

ítéletet. 

A népbírói pozícióra alkalmas személyek kiválasztása a pártok körében mindvégig 

komoly viták forrását képezte. A gyakorlatban nehezen volt összeegyeztethető, hogy poli-

tikailag is megbízhatóak legyenek a kiválasztott személyek, és emellett még az ítélkezés is 

zavartalan és folyamatos legyen. A munka zavartalansága érdekében Major Ákos azt kérte 

az igazságügy-minisztertől, hogy a pártok csak jelöljék ki a megfelelő számú népbírót, a 

tanácsok összeállítása azonban a népbíróság vezetőjének jogköre legyen. Az igazságügy-

miniszter válaszában lényegében elutasította Major javaslatát, amit azzal indokolt, hogy 

ebben az estben a pártok politikai befolyása jelentősen csökkenne: „mert a befolyást a párt 

részére az biztosítja, hogy a szavazattal bíró tag milyen átütő képességű, rábeszélő tehet-

séggel megáldott értelmiségű fokú más párttagokkal áll szemben.”37 

A miniszter döntése alapján így a tanácsok beosztása ugyan elnöki jogkör maradt, de a 

tanácsok összeállításánál a pártok kívánságait a legmesszebbmenő módon figyelembe kel-

lett venni. 

A korabeli sajtó igen élesen bírálta a népbírák és népügyészek működését: „Az a 25 

éve ítélkező szakbíró, aki végigszolgálta Horthyt és Szálasit, honnan vegye a demokrácia 

féltő szeretetét és a reakció gyűlöletét!” „Az ügyészeket általában csak a zsidókérdés ér-

dekli. Csak akkor élénkülnek meg, ha a vádlott zsidót ölt, öletett meg vagy rabolt ki.”38 

A pártok bírókijelölési gyakorlata mindvégig nagyon rapszodikus volt, mivel semmi-

féle jogi szabályozás nem szabályozta a kiválasztás szempontjait. A kezdeti időszakban 

                                                                                                                                                                                
tett ki. Az igazolásfellebbezési ügyekben viszont sikerült valamennyire ledolgozni az előző évi hátralékot, 
mivel 139 ügyet tudtak az 1945-ös év anyagából feldolgozni. A kimutatást a bíróság a Szövetséges Ellen-
őrző Bizottság orosz tagozatának készítette. Lásd BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai 
VIII. B. 9. Teljes ülési jegyzőkönyvek 1947. január 17. 
36 A kimutatás szerint 140 fővel dolgozott a bíróság, akikre 89 412 forintot kellett fordítania az igazság-
ügy-minisztériumnak. (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai 1949. I. A. 38.) 
37 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 29754/1945. 
38 GYÖNGYÖSI NÁNDOR: Amikor a bíró elősegíti a bűnös védekezését. Kommunista népbírák éles bírálata 
egyes vezető bírókról és népügyészekről. In: Szabad Nép, 1945. július 8. 5. 
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maguk a delegáló pártok sem voltak elégedettek népbíráik teljesítményével,39 de a legna-

gyobb ellentétet mégis inkább a polgári párti (Kisgazdapárt, Polgári Demokrata Párt) és a 

munkáspárti népbírák szellemi kvalitása között lévő különbség jelentette. A Szociáldemok-

rata Párt népbírósági aktíva ülésén Bánki Richárd így jellemezte a helyzetet: „A polgári 

párti népbírákkal a munkáspárti népbírák állandó harcban állnak, ez nemcsak a zárt tárgya-

lások alkalmával mutatkozik, amikor is minden ítéletnél szinte ökölharcra kerül a sor, ha-

nem a nyílt tárgyaláson is, ahol gúnyos mosoly vagy megjegyzés kíséri a polgári pártok 

részéről a munkáspárti népbíró kérdését a vádlotthoz vagy tanúhoz.”40 

A munkáspártok között is komoly ellentétek alakultak ki a népbírák instruálásával 

kapcsolatban, a Kommunista Párt Közigazgatási Osztálya 1947-ben azt nehezményezte, 

hogy a szociáldemokrata párti népbírák túl nagy befolyáshoz jutottak a kommunista bírák-

kal szemben. A közös munkáspárti népbíró aktíva irányítása – melynek az összes munkás-

párti népbíró egységes nevelése lett volna a célja – kicsúszott a kommunisták kezéből és a 

szociáldemokrata Bánki Richárd véleménye lett mindinkább a domináns. 

A Kommunista Párt azonban stratégiai jelentőségűnek tekintette a népbíráskodás irá-

nyításában meglévő befolyásának megőrzését, ezért utasította népbíráit, hogy figyeljék 

meg a velük egy tanácsban működő szociáldemokrata népbírákat abból a szempontból, 

hogy alkalmasak-e a népbírói megbízatásra és megfelelő felkészültséggel, energiával kép-

viselik-e a demokratikus álláspontot. Fokozottabban odafigyelést igényelt a párt álláspontja 

szerint a jobboldali mentalitású tanácsvezetők működésének megfigyelése. A kommunista 

népbírák kötelessége, hogy ha szükséges, tegyenek jelentést az illetékes kommunista veze-

tőknél a túl engedékeny tanácsvezetői magatartásról. A Párt vezetősége azonban úgy látta, 

hogy a kommunista népbírákkal is komoly gondok vannak, mivel a fegyelem meglazult, 

egyes ügyekben akár a jobboldalhoz is csatlakoznak a bírák a szavazatukkal, a tanácselnö-

köknek úgy ajánlkoznak pótbírákul, hogy „kérem én keveset kérdezek”. Tarthatatlan gya-

korlatnak minősítette a Kommunista Párt, hogy a munkával nem rendelkező népbírók min-

den nap ott vannak a népbíróságon, így túl intim kapcsolatot alakítanak ki az ügyvédekkel 

és ügyfeleikkel, ami a korrupció lehetőségét rejti magában.41 

                                                           
39 „A Szociáldemokrata Párt által delegált népbírák kiválasztásánál nemcsak a régi párttagságot kell figye-
lemmel kísérni, hanem a megfelelő értelmi fokot is, hogy a védelem ravasz mesterfogásait leleplezzük, 
mert ha ezt nem tesszük, akkor szerepünk nem más, mint statisztálás egy reakciós igazságszolgáltatási 
színjátékban.” (PSZL 283. f. 27/232. ő. e. Szociáldemokrata Párt Közigazgatási Osztály Közös népbírósá-
gi aktívaülés, 1946. február 16.) 
40 Uo. 1946. február 24. 
41 PSZL 274. f. 15/200. ő. e. Magyar Kommunista Párt Közigazgatási és Jogügyi Osztály 1947. január 5. 
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Nagyon kényes kérdés volt a delegált népbírák vallási hovatartozásának ügye, amely 

különösen a munkáspárti népbírákkal kapcsolatban merült fel az objektivitásukat is befo-

lyásoló problémaként. A Szociáldemokrata Párt megdöbbentően őszintén és talán kissé 

cinikusan tárgyalta meg ezt a kérdést. „Tényként kell megállapítani azt, hogy pártunk nép-

bíróinak cca. 80%-a zsidó, de be kell azt is vallanunk, hogy a népbírónak jelentkező elvtár-

sak 98%-a ugyancsak zsidó és csak 2%-a keresztény, a 2%-ból is javarésze megélhetésnek 

és állásnak tekinti a népbírói működést, azonkívül értelmileg nem állnak azon a fokon, 

hogy ne kelljen szégyenkeznünk miattuk. A zsidó népbíróknak 90%-a önálló kereskedő 

vagy iparos, így nem éri semmi veszteség, ha szórakozásból vagy bosszúállásból vállal 

megbízatást, míg a keresztény fizikai munkás feltétlenül veszteséget szenved a népbírósági 

tárgyalásoknál (nem kapja meg munkahelyén az aznapi olcsó ebédet, nem jó szemmel né-

zik, ha hiányzik, elveszti túlóráját, stb.). Ezek az intimitásai annak, hogy kénytelenek va-

gyunk nagy százalékban a népbíróságokon zsidó népbírákat foglalkoztatni.”42 

Az igazságügy-miniszter csak másfél évvel a népbíráskodás megindulása után, 1946. 

július 6-án intézett egy leiratot a pártok vezetőihez, amelyben arra hívta fel a figyelmet, 

hogy bizonyos élettapasztalat és feddhetetlen jellem kell a bíráskodáshoz. Az 1440/1945-

ös rendelet csak annyiban rendelkezett erről a kérdésről, hogy nem járhat el népbíróként 

az, akit bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség vagy fasiszta jellegű cselekmény 

miatt ítéltek el. Ebből a szempontból nem számított büntetett előéletűnek az, akit fasiszta 

ellenes cselekmény vagy a zsidótörvények alapján ítéltek el. A miniszter azt javasolta, 

hogy a pártok olyan tagokat jelöljenek, akik feddhetetlen előéletűek, legalább a 20., de 

lehetőleg inkább a 26. életévüket már betöltötték.43 

A Budapesti Népbíróság elnöki iratai között fennmaradtak a laikus népbírák személyi 

lapjai, így ezekből valamennyire képet alkothatunk a delegált népbírák társadalmi hovatar-

tozásáról. A foglalkozás rovatban feltüntetett adatokat azonban sok esetben erős kritikával 

kell fogadnunk, mert a különböző időpontokban elkészített személyi adatlapokon ugyan-

annál a személynél más-más bejegyzés szerepelt. Zinner Tibor adatai alapján a kommunis-

ta párt népbírái főként a kisiparos és munkás rétegből kerültek ki, és jelentős számban kép-

viseltették magukat a pártalkalmazottak is. A diplomával rendelkező értelmiségiek szinte 

teljesen hiányoztak, csak elvétve szerepelt egy-egy orvos vagy jogi végzettségű személy a 

népbírák között. A Szociáldemokrata Párt népbíráinak zöme szintén kisiparos és munkás 

                                                           
42 PSZL 283. f. 27/232. ő. e. Szociáldemokrata Párt Közigazgatási Osztály Közös népbírósági aktívaülés, 
1946. február 16. 
43 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 59. Miniszteri rendeletek. 
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volt, de nagyarányú volt a kereskedelmi dolgozók és tisztségviselők jelenléte is. Itt már 

jóval magasabb volt a diplomások aránya. A Nemzeti Parasztpárt esetében a népbírák je-

lentős része magántisztviselő, és szinte azonos százalékban voltak jelen a nyugdíjasok és 

egyetemisták is. A Független Kisgazdapárt laikus népbírái voltak a legkvalifikáltabbak, 

magas a jogi doktorátussal rendelkezők, a gyakorló ügyvédek, az egykor magas hivatali 

állást betöltő nyugdíjasok aránya. A Polgári Demokrata Párt népbíráinak nagy része szin-

tén a diplomával rendelkező nyugdíjasok közül került ki.44 

A politikai ellenőrzés további eszközeként a hivatásos bírák kiválasztásánál is szigo-

rúan érvényesült a megbízhatóság. Erre jó példaként szolgált Major Ákos népbírói műkö-

dése. Ő kezdetben a Budapesti Népbíróság elnöke volt, majd 1946-tól a Népbíróságok Or-

szágos Tanácsának vezetője lett. A korszak két legnagyobb jelentőségű bíróságának veze-

tését úgy látta el, hogy hosszú ideig nem rendelkezett egységes ügyvédi és bírói vizsgával, 

mert ahogy életrajzában írta, ebben a volt rendszer – amelyben hadbíró századosként mű-

ködött – megakadályozta.45 Major Ákos azonban mind a magyar kommunista vezetés, 

mind a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet képviselője számára elfogadható szemé-

lyiség volt, akit mindig jól lehetett instruálni a meghozandó ítéletek tekintetében. Mindvé-

gig pártonkívüli maradt (amikor beadta tagfelvételi kérelmét a kommunista pártba, Rákosi 

Mátyás utasította arra, hogy ne lépjen be a pártba), így azonban már csak a külvilág számá-

ra maradt fenn a pártatlanságának látszata.46 

A Budapesti Népbíróságon szolgálatot teljesítő hivatásos tanácsvezetők személyével 

kapcsolatban is gyakran merültek fel problémák. Major Ákos 1945 őszén már arra panasz-

kodott beadványában, hogy a tanácsvezetői létszám emelésekor a „kellő rátermettség 

egyáltalában nem vétetett figyelembe.” Értékelése szerint az elnökségen kívül csak három 

elsőrangú és négy-öt másodrangú tanácsvezető bíróval tud számolni. 

„A többiek rátermettsége és felkészültsége semmiképpen nem üti meg azt a mértéket, 

ami ennél a diplomáciai feladatokat is betöltő bíróságnál elengedhetetlenül szükséges.” 

A népbíróság elnöke szerint a megfelelő tulajdonságokkal csak a baráti alapon meg-

szervezett legelső tanácsvezetői garnitúra rendelkezett, őket azonban már áthelyezték más 

                                                           
44 ZINNER TIBOR: Adalékok az antifasiszta számonkéréshez és a népi demokrácia védelméhez különös 
tekintettel a Budapesti Népbíróságra. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei '84. Budapest, 1985. 
147–148. 
45 MOL XIX–E–1–a. Igazságügyi Minisztérium Debreceni iratok Ta 47214  
46 Major Ákos személyéről a Szövetséges Ellenőrző Bizottság először a Budapesti Népügyészség vezető-
jétől kért tájékoztatást. (BFL XXV. 2. a. Budapesti Népügyészség elnöki iratai H. 74. A) Rákosi Mátyással 
való találkozásait visszaemlékezésében írta meg Dr. Major Ákos. (Népbíráskodás. Forradalmi törvényes-
ség. Egy népbíró visszaemlékezései. Minerva, Budapest, 1988.) 



 

27 

pozíciókba. „A tanácsvezetői kar bírói és emberi képességeinek a színvonala ma már olyan 

mértékre csökkent, ami egyáltalában nem nyújt reményt arra, hogy a még reánk váró fel-

adatokat a szükséghez képest meg tudjuk oldani.” A probléma súlyosságát mutatta, hogy 

Major beszámolója szerint gyakran került sor a nyilvános tárgyalásokon arra, hogy a nép-

bírák egymással vagy a tanácsvezetővel nyílt szócsatába keveredtek.47 

A népbírósági állomány képzettségi szintje, mind politikai, mind szakmai szempont-

ból a Budapesti Népbíróság fennállása alatt mindvégig komoly gondot jelentett mind az 

egyes pártok vezetőinek, mind a népbíróság vezetőjének. Olti Vilmos a népbíróság elnöke 

1948. október 30-án jelentette az igazságügy-miniszternek, hogy a bírósági alkalmazottak 

demokratikus és szakmai képzése érdekében több intézkedést is hozott. Bevezette a napi 

politikai szeminárium intézményét, amely heti rendszerességgel működött. A szakmai kép-

zés érdekében munkaközösséget szervezett heti egy órában, ahol a népbíróság gyakorlatá-

ban felmerült vitás jogi kérdéseket és a Népbíróságok Országos Tanácsának elvi állásfog-

lalásait tárgyalták meg, emellett három csoportban működő jogi szemináriumot szervezett 

a jogi továbbképzés érdekében. A népbírósági fogalmazók és a segédhivatali tisztviselők 

szakmai képzése érdekében külön munkaközösséget alakított.48 

A népbírósági eljárásban részt vevők hivatásbeli szabályainak kialakulása fokozatosan 

történt meg. A külső befolyásolás kivédése érdekében bocsátotta ki a miniszterelnök a 

népbíróságok és népügyészségek zavartalan működésének biztosításáról szóló 2590/1945-

ös rendeletet. Ennek értelmében a népbírák és a népbírósági tanácselnökök a népbíróság-

oknál folyamatban lévő ügyekben sem a felektől, sem képviselőiktől, sem harmadik sze-

mélytől magánértesítést, információt nem fogadhattak el. A népbíró, a népügyész, a népbí-

rósági vezető kötelességévé tette a rendelet, hogy az illetéktelen befolyásolási kísérletekről 

azonnal tegyenek jelentést. A visszaélések elkerülése érdekében a terheltet, a sértettet, a 

tanút, a szakértőt és képviselőiket, illetve általában a magánszemélyeket a népügyész és a 

népbíró csak jegyzőkönyvvezető jelenlétében fogadhatta.49  

A közszolgálati alkalmazottak összeférhetetlenségi szabályairól 1948-ban született 

meg a 19/1948. számú minisztertanácsi rendelet, amely már részletesen szabályozta a nép-

bíróságon szolgálatot teljesítőkkel szembeni követelményeket. A népbíró nem fogadhatott 

el ajándékot vagy ellenérték nélküli juttatást attól, akinek hivatali ügyében eljárt, nem vá-

sárolhatott a rendes fogyasztói árnál alacsonyabb áron olyan termelőtől, feldolgozótól vagy 

                                                           
47 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 49. Miniszteri rendeletek 
48 BFL XXV. 1. d Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 70. Miniszteri rendeletek 
49 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai „Major-napló” 
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kereskedőtől, akinek hivatali ügyét intézte, nem vállalhatott anyagi érdekeltséget olyan 

vállalatnál, amellyel hivatalos összeköttetésben állt, nem járhatott közben sem saját ható-

ságánál, sem más hatóságnál harmadik személy ügyének érdemi elintézése érdekében.50 

4.5. A népbíróságok hatásköre 

A Budapesti Népbíróságnak a korszak jogszolgáltatásában betöltött meghatározó szerepe 

legfőként abból adódott, hogy kizárólagos illetékességgel rendelkezett a háborús főbűnö-

sök ügyeiben. Így már a Budapesti Népbíróság működésének kezdetén sürgető igényként 

jelentkezett, hogy minél gyorsabban és minél látványosabb ügyekben hozzanak ítéleteket. 

Major Ákos egy 1945. március 13-ai, Kovács Istvánnak, a kommunista párt szervezési 

titkárának írt levelében védekezésre kényszerült amiatt, mert a bíróság csak gyerekek 

ügyeit tárgyalta addig. „A bíróságnak nagy vadakat produkálni módjában nem áll, de alig-

hanem a rendőrségnek sem, mert oda is csak jelentéktelen feljelentéssel érkeznek, amikkel 

el vannak halmozva. A nagy fasiszták vagy orosz hadifogságban vannak, vagy az orosz 

politikai hatóságok szedték össze őket, tehát lehet-e a népbíróságot kérdőre, vagy felelős-

ségre vonni azért, hogy nem tud vezető személyek felett ítélkezni.”51 A nagy ügyek tárgya-

lását az is nehezítette, hogy a társadalom a jogalkotói szándéknak megfelelően valóban 

aktívan ki akarta venni részét a felelősségre vonásból, de ez nem az igazság érvényre jutta-

tását segítette elsősorban. Auer György budapesti főügyészhelyettes, az Államrendőrség 

budapesti főkapitánya Sólyom László és Budapest főpolgármestere Vas Zoltán is azonos 

tartalmú körrendeletben nyilvánította ki, hogy a nyomozó szerveknek és a vádhatóságok-

nak mind nagyobb terhet jelent a „járványszerűen szaporodó alaptalan feljelentések” töme-

gének a kivizsgálása. Aggályos jelenségnek tartották, hogy sokan a vélt sérelmeik megtor-

lása érdekében, csupán bosszúvágyból vagy jogtalan haszonszerzés érdekében elvonják a 

hatóságokat közérdekű szolgálatuktól. Másrészt az ártatlanul bűnvádi eljárás alá vont em-

bereknek és családjuknak lelki, testi, anyagi romlást jelentő keserűséget okoznak. A hamis 

vád elleni fokozottabb fellépésre szólították fel a rendőri vezetők beosztottjaikat, mivel 

ezzel is növelni lehet az eljáró hatóságokba vetett közbizalmat.52 

Az igazságügy-miniszter is kül- és belpolitikai szempontokra hivatkozva 1945 júniu-

sában már sürgette Kerekesházy József népfőügyészt, hogy a háborús főbűnösök ellen tá-

vollétükben is el kell indítani a felelősségre vonásukkal kapcsolatos eljárást.53 

                                                           
50 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 37. Miniszteri rendeletek. 
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52 MOL XIX. E. 1. l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 5149/1945. A körrendelet kelte:1945. 
június 20.  
53 A tervek szerint „első turnusként” Szálasi Ferenc magántisztviselő, Sztójay Döme nyugállományú altá-
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A háborús bűnösök kiadatása végül több szakaszban valósult meg. Az első 11 fős cso-

port 1945. október 3-án, míg a második, 18 fős csoport október 9-én érkezett meg Magyar-

országra. 1946 februárjára már 280 főt adtak át a magyar hatóságoknak a szövetséges ha-

talmak. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság a magyar kormány által összeállított lista alap-

ján szolgáltatta ki a bíróság elé állítandó személyeket. Magyarországnak nagyon rövid idő 

állt rendelkezésére az általa bűnösnek tartott személyek névsorának elkészítésére. Három 

nap alatt, főként a Magyar Kommunista Párt javaslata alapján állították össze a magyar 

kormányszervek a részletes névsort. Ennek nyomán kérték azon személyek kiadatását, akik 

Jugoszlávia fegyveres megtámadását, a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és 

Anglia elleni hadüzenetet kezdeményezték, aláírták, a Parlamentben, a felsőházban és ezek 

bizottságaiban mellette felléptek vagy szavaztak. Felkerült a listára az 1941. április 10. 

napja54 óta az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakításáig működő összes miniszter és 

államtitkár, mindazok, akik Ukrajnában, mint a megszálló csoportok, hadtestek, hadosz-

tályok, dandárok, ezredek parancsnokai működtek. Kikérték azokat, akik 1941. június 26. 

napja55 óta a munkaszolgálatot, a munkaszázadokat és különleges munkásszázadokat kez-

deményezték, megszervezték, ott parancsnokok vagy keretlegények voltak és azokat, akik 

az 1942-es bácskai vérengzésben részt vettek.56  

A népbíróságra és az ott hozott ítéletekre a szövetséges hatalmak is odafigyeltek. A 

magyar igazságügy-miniszter 1945. október 17-én táviratban értesítette Robert Jackson 

amerikai főbírót Nürnbergben, hogy a háborús főbűnösök tárgyalását Bárdossy László pe-

rével kezdik, az eljárás előreláthatóan hat hétig tart majd.57  

Az Amerikai Egyesült Államok később már feltételeket is szabott az általa kiadandó 

háborús bűnösökkel kapcsolatban. A jegyzék értelmében a magyar igazságügyi szerveknek 

a kiadatástól számított hat hónapon belül meg kellett tartania a tárgyalást, ha pedig nem 

hoztak ítéletet, a kiadott személyt az amerikaiak kérésére vissza kellett adni az amerikai 

hatóságoknak. Abban az esetben, ha bűnösnek találták és halálra ítélték, az ítéletet a kiada-

                                                                                                                                                                                
bornagy, Beregffy Károly vezérezredes, Rajniss Ferenc hírlapíró, Werth Henrik nyugállományú vezérez-
redes és Endre László nyugalmazott vármegyei alispán ellen kellett volna a vádiratokat elkészíteni. „Má-
sodik turnusként” Imrédy Béla, Bárdossy László, Szombathelyi Ferenc, Baky László, Szöllősi Jenő, 
Kovarcz Emil ellen kellett volna az eljárást előkészíteni.  
MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály Ta 3121/1945. 
54 Magyarország csatlakozott Németország Jugoszlávia elleni hadjáratához és elfoglalta a Bácskát és a 
Baranya-háromszöget, illetve bevonult a Muraközbe és a Muravidékre. 
55 Kassát bombatámadás érte, a kormány határozatot hozott a Szovjetunió elleni megtorló támadásról. 
56 A háborús bűnösökről készült listát lásd PSZL 698. f. Domokos József iratai 37. – A kiadatási eljárásról 
részletesebben lásd TILKOVSZKY LORÁNT: Vád, védelem, valóság. Basch Ferenc a népbíróság előtt. In: 
Századok, 1996. 6. sz. 1394. 
57 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály. Ta 22224/1945. 
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tási kérelem keltétől számított egy éven belül nem lehetett végrehajtani. A kiadott sze-

mélyt, ha az Egyesült Államok kérte, a kiadatási kérelem keltétől számított egy éven belül 

az őrizetébe vissza kellett bocsátani.58 

1948-tól az amerikai hatóságok újabb követelményeket támasztottak az amúgy is na-

gyon nehézkesen zajló kiadatási eljárásokkal kapcsolatban. A magyar féltől elvárták, hogy 

a terhelt által elkövetett és a kiadatás alapjául szolgáló bűncselekményt pontosan közölje, 

csatolja a kérelemhez a megsértett törvény szövegét, részletes bizonyítékokat sorakoztas-

son fel a bűncselekmény elkövetésének helyéről és idejéről, rendelkezzen esküvel megerő-

sített tanúvallomásokkal vagy más olyan megfelelő adattal, amely egyértelműen igazolja, 

hogy a gyanúsított valóban elkövette a terhére rótt cselekményt.59 

A kiadatásokat követően az igazságügyi vezetés minden eszközzel arra igyekezett a 

népügyészségi apparátust szorítani, hogy a háborús bűnösök ügyeit soron kívüli eljárásban 

intézze el. A népfőügyész 1946. február 9-én utasította a budapesti népügyészség vezetőjét, 

hogy a szövetségesek által kiadott 280 háborús bűnös ügyében 1946. február 28-ig készítse 

el az összes vádiratot. Az idő szűkös volta miatt engedélyezte, hogy a vádiratok csak a 

legfontosabb vádpontokra terjednek ki. A sürgősséget az indokolta, hogy a népbíróságok-

nak ezeket az ügyeket 1946. március 31-ig le kellett tárgyalnia.60 

A „nagyvadakkal” szembeni eljárás lehetőségét az teremtette meg, hogy a népbírósági 

eljárás alapjául szolgáló rendelet a magyar jogban elsőként megalkotta a háborús és népel-

lenes bűnös fogalmát, amely büntetőjogi kategóriák szintén erősen politikai színezetet 

nyertek. A két kategória egybemosásával kapcsolatos kétségeiknek a korszak gyakorló 

jogászai is hangot adtak. Szerintük lényeges különbség van a háborús bűncselekmény és a 

politikai bűncselekmény között. A politikai bűncselekmény valamely állam politikai rend-

jét támadja és így más államoknak ezek elbírálásába nem lehet beleszólása, addig a hábo-

rús bűncselekmények nemzetközi jellegűek, az emberiség békés együttélésének rendjét 

támadják, így azok elítélése nemzetközi kötelezettségből fakad.61 

Az alábbiakban a háborús és népellenes bűncselekmények körét a 81/1945 M. E. ren-

delet és az ezt módosító és kiegészítő 1440/1945 M. E. rendelet egységes értelmezésével 

                                                           
58 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 81. Az igazságügy-minisztérium leirata az 
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In: Népbírósági Közlöny, 1945. november 8. 13–15. 
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szeretném összefoglalni.62 A népbírósági jog különös része a háborús és népellenes bűn-

cselekmények kategóriáját különítette el. Megalkotta a népellenes vétségek kategóriáját is, 

de ez a gyakorlatban nem bírt túl nagy jelentőséggel. 

Háborús bűnösként jelölte meg a rendelet azt, 

1. aki Magyarország háborúba való belesodródását elősegítette,  

2. aki kezdeményezője vagy részese volt olyan határozat meghozatalának, amely 

Magyarország háborúban való részvételét elősegítette, 

3. aki a fegyverszünet megkötését erőszakkal vagy befolyásának kihasználásával 

megakadályozni igyekezett 

4. aki a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a hatalom megszerzéséhez, a hata-

lom megtartásához, vagy aki a nyilas kormányban életét fenyegető kényszerű 

szükség nélkül vezető állást vállalt 

5. aki a megszállt területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás tekinteté-

ben a háborúra vonatkozó nemzetközi szabályokat súlyosan megsértette, aki fel-

bujtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy meg-

kínzásának 

6. aki nyilvánosan, huzamosabb időn át, állandó jelleggel olyan propagandatevé-

kenységet fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy a háborúba lépés és a háború 

folytatása érdekében a közvéleményt jelentős mértékben befolyásolja 

Az alanyi kör meghatározásában a rendelet itt elsősorban a vezető állású személyekről 

beszélt, főként azokról, akik a kormánytag, az országgyűlés tagja, vagy vezető állású köz-

alkalmazott volt. 

A következőkben háborús bűnösként határozott meg még hét tényállást, amelyek el-

követői nem vezető állású politikusok és tisztviselők voltak. Ez alapján háborús bűnös volt 

az is: 

1. aki nyilvánosan a háborúba való belépésre vagy a fokozottabb háborús részvételre 

izgatott 

2. aki katonai alakulatnak személy vagy vagyontárgy elleni erőszakos cselekményé-

hez segítséget nyújtott 

                                                           
62 A népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú és az ezt kiegészítő 1440/1945. M. E. számú rendelet 
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tanácsvezetője. Az előszót írta dr. Major Ákos, a Budapesti Népbíróság vezetője. Politzer Zsigmond és fia 
könyvkereskedése kiadása, Budapest, 1945. 
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3. aki a nyilas mozgalom hatalomra kerüléséhez nem vezető jellegű cselekményével 

segítséget nyújtott, majd a nyilas közigazgatásban vagy honvédelemben szerepet 

vállalt 

4. aki magyar állampolgárként belépett a német hadseregbe vagy biztonsági szolgá-

latba 

5. aki német alakulatnak a magyarság érdekeit sértő adatokat szolgáltatott ki, vagy 

mint besúgó működött 

6. aki a háborús hírverés érdekében jelentős szellemi tevékenységet végzett 

7. aki tevékenységével a népek háború utáni együttműködését megnehezíti vagy 

megbontja. 

A fenti tényállások az utolsó szakasz kivételével megfeleltek azoknak az elvárások-

nak, amelyeket a szövetséges hatalmak Magyarországgal szemben a fegyverszüneti 

egyezményben támasztottak. A népek háború utáni együttműködésének megnehezítése 

vagy megbontása klauzula azonban már egy erősen átpolitizált tényállás volt, amelynek a 

végleges formába öntése az 1946. évi VII. törvénycikk, a sokak által egyszerűen hóhértör-

vénynek nevezett jogszabályban valósulhatott meg. 

A népellenes bűncselekmények körét is részletesen körülírta a jogszabály. Népellenes 

bűntettet követett el az: 

1. aki vezető állásában a nép érdekeit súlyosan sértő jogszabály kezdeményezője 

volt, vagy annak meghozatalában részt vett 

2. aki 1939. szeptember 1. után közhivatali ténykedése során a nép egyes rétegei el-

len irányuló törvények és rendeletek végrehajtásában a szükséges mértéken túl a 

személyes szabadságot vagy testi épséget veszélyeztette vagy sértette, vagy egyes 

személyek vagyoni romlását elősegítette 

3. az a közalkalmazott, aki következetesen népellenes, fasisztabarát hivatali műkö-

dést fejtett ki 

4. aki nyilvánosan olyan propagandát folytatott, amely alkalmas volt a fasiszta és 

demokráciaellenes irányzatok elterjedésére, a faji és felekezeti gyűlölet felkeltésé-

re és fenntartására 

5. aki fasiszta és demokráciaellenes szerv besúgójaként működött vagy nekik adato-

kat szolgáltatott 

6. aki a fasiszta és demokráciaellenes uralmi rendszert saját céljaira felhasználva sze-

mérem, vagyon vagy személyes szabadság elleni bűncselekményt követett el. 
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A rendelet 17. §-a alapján a népellenes bűncselekmények körébe kellett sorolni: 

1. aki a nép egyes rétegei ellen irányuló rendelkezések végrehajtását nem igye-

kezett megakadályozni, bár arra törvényes hatáskörében módja lett volna 

2. aki kényszerű szükség nélkül a Magyarországon szervezett Volksbundba tag-

ként belépett vagy fasiszta illetve demokráciaellenes pártban tisztséget vállalt 

3. aki nyilvánosan népellenes vagy demokráciaellenes intézkedések meghozata-

lát sürgette vagy a meghozottakat dicsérte 

4. aki kényszerű szükség nélkül a nép-vagy demokráciaellenes hírverés szolgá-

latába szegődött 

5. aki magatartásával fasisztaellenes vélemény kinyilvánítását akadályozta 

6. aki bármely háborús vagy népellenes bűncselekménnyel kapcsolatban bűn-

pártolást követett el 

7. aki tudott arról, hogy valaki a megszállt területek lakosságával, a hadifog-

lyokkal, a visszacsatolt területek lakosságával kegyetlenkedett; részese volt 

emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának és ezt a hatóságok-

nak nem jelentette. 

Az újonnan megalkotott törvényi tényállásokon túl az 1440/1945 számú rendelet 14. 

§-a a népbíróság hatáskörét kiterjesztette azokra a bűncselekményekre is, amelyeket a há-

borús és népellenes bűncselekményekkel összefüggésben követtek el (gyújtogatás, közeg-

észség elleni bűncselekmények, vagyonrongálások stb.). A rendelet később a háborús és 

népellenes bűncselekményekkel való összefüggést nem kívánta meg, hanem nemes egysze-

rűséggel a politikai bűncselekmény fogalmát használta. 

A magyar népbírósági jogban a visszaható hatály problémája nem csak a fentiekben 

részletezett háborús és népellenes bűncselekmények tekintetében merült fel. Az 1440/1945 

M. E. számú rendelet egy elévülési szabállyal tulajdonképpen újabb hatáskört adott a nép-

bíróságoknak. A rendelet 9. §-a szerint az 1919-ben és az azt követő években elkövetett 

azon politikai bűncselekményeknek az elévülése, amelyeknek emberélet esett áldozatul, és 

amelyeknek az üldözését az uralmon volt hatalom megakadályozta, 1944. december 21. 

napjával veszi kezdetét. Így nyílt lehetőség a fehérterror idején elkövetett bűncselekmé-

nyekért való felelősségre vonásra is, nagy nyilvánosságot kapott például a Zadravecz páter 

ellen indított ügy.63 Volt azonban olyan ügy is, amellyel kapcsolatban nagyon nehezen 

született ítélet. A Péter Gábor vezette Államrendőrség elfogta ugyanis azokat a kúriai bíró-

                                                           
63 BFL XXV. 4. a. Budapesti Büntetőtörvényszék. Büntetőperes iratok 2344/1950. 
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kat, akik 1932-ben Sallai Imre és Fürst Sándor ügyében statáriális ítéletet hoztak. Később 

letartóztatták a vádat képviselő Széchy István főügyészhelyettest, sőt az akkori igazság-

ügy-minisztert, Zsitvay Tibort is.64 

A népbíróságok széles jogkörét az új tényállásokon túl az is biztosította, hogy a népbí-

rósági rendelet 2. §-a szerint a hatásköre nemcsak a polgári egyénekre terjedt ki, hanem a 

magyar jogban elsőként a fegyveres erők tagjaira is, ideértve a rendőrséget és a csendőrsé-

get is. Ezen rendelkezés ellen Vörös János honvédelmi miniszter tiltakozott a legéleseb-

ben, hiszen így a katonai bíróságok jogköre jelentős mértékben csorbult. Ezzel a rendelke-

zéssel megszűnt a katonai bíróságok autonómiája, amely alapján a katonai személyek bűn-

cselekményeinek elbírálása kizárólag a katonai különbíróságok hatáskörébe tartozott. 

Különösen aggályosnak látta Vörös János miniszter azt a gyakorlatot, hogy a polgári köz-

biztonsági szervek a honvédség tagjaival szemben is nyomoztak, sőt több katonát le is tar-

tóztattak. A honvédelmi minisztérium ezért saját szervezetén belül felállított egy megfelelő 

osztályt a háborús és népellenes bűncselekmények megtorlására, amely alkalmas lett volna 

arra, hogy a legszigorúbban járjon el az ilyen típusú ügyekben, és emellett a katonai titok 

megőrzését is biztosította volna. A honvédségi felelősségre vonás autonómiájának megőr-

zését annál inkább is indokoltnak tartotta a miniszter, mivel a 667/1945 M. E.  rendeletben 

foglaltakat, – vagyis akik háborús bűnösnek minősültek vagy népellenes bűncselekményt 

követtek el, addig is, amíg a népbíróság ítéletet nem hozott ügyükben, „közigazgatási úton 

a honvédségből ki kell csapni, és ha rendfokozatuk van, le kell fokozni”, – csak honvédel-

mi szerv hajthatta végre. Mindezen indokok alapján kérte a miniszter az igazságügy-

minisztert, hogy eszközöljön olyan módosítást, amelynek révén a honvédség tagjai a hon-

véd büntetőbíráskodás alá tartozhatnak továbbra is. Végső érvei között szerepelt, hogy a 

katonai életviszonyokat, a katona érzelemvilágát és gondolkozását, a fegyelem szempont-

jait senki sem ismerheti jobban, mint az a katona, aki maga is ugyanabban a katonai közös-

ségben él. Vörös János javaslatát – a levélváltásból valószínűsíthetően Erdei Ferenc bel-

ügyminiszter elutasító álláspontja hatására – Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter nem 

tartotta időszerűnek. Válaszlevelében arra hivatkozott, hogy a népbíróságok megalakításá-

nak egyik fő szempontja az volt, hogy mindenkit, tekintet nélkül arra, hogy a fegyveres 

erők tagja-e vagy sem, a politikai pártok bizalmát élvező bíróság vonjon felelősségre. Az 

ilyen jellegű politikai szempontoknak a hadbíróságok természetesen nem tehetnek eleget. 

Más oldalról is kritizálta Valentiny Vörös János minisztertársa javaslatát: „A katonaság, de 
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különösen a tisztikar a múltban külön réteg volt, szinte állam az államban, mely magára 

nézve külön elbírálást, magának külön erkölcsi szabályokat igényelt, és ezzel a közvéle-

ménynek az elmúlt időkben is demokratikusan gondolkozó része oldaláról állandó kritiká-

nak volt kitéve. Félő, hogy a jelen körülmények között, mikor a demokratikus szellem ju-

tott uralomra, a kért intézkedés ismét kihívná maga ellen a közvélemény helytelenítését, 

mert abban ismét a katonaság magát elkülönítő törekvéseinek sikerét látná megnyilvánul-

ni.”65 

A nagy tisztogatási hullám 1949-ben és 1950-ben érte el a hadsereget.66 

Különösen súlyos intézkedés volt, hogy a bíróság fiatalkorúak ügyében is eljárhatott, 

akikre nézve ugyanolyan büntetési tételeket állapíthatott meg, mint a felnőttekre. A rende-

let 1440/1945-ös módosítása alapján pedig a 16. életévét betöltött fiatalkorúra akár halál-

büntetést is kiszabhatott. 

Külön kérdést jelentett az egyházi személyek felelősségre vonása, akikkel szemben 

vádpontként merült fel, hogy gyülekezet előtt elmondott beszédeikben a háborúba való 

belépésre és a háborúban való fokozottabb részvételre buzdítottak. A Magyarországi 

Evangélikus Egyház egyetemes felügyelője már 1945 nyarán levéllel fordult az igazság-

ügy-miniszterhez, amelyben azt kérte, hogy ezekben az esetekben különleges szemponto-

kat vegyen a jogalkalmazó figyelembe. Az egyház álláspontja szerint az egyházi szemé-

lyeknek a háború folyamán tett kijelentéseinek elbírálásánál nem lehet elvonatkoztatni az 

adott körülményektől és az aktuális helyzettől. Az egyház mindvégig a nemzetet szolgálta, 

                                                           
65 Az idézet forrására és a levélváltás részleteire lásd MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbí-
rósági Osztály 1290/1945. – A közellátásügyi miniszter a népbíráskodásról szóló rendelettervezet vélemé-
nyezésekor azon az állásponton volt, hogy a fegyveres erő tagjaira (nem értette ide a rendőrséget és a 
csendőrséget) semmiképpen sem alkalmazható a készülő rendelet hatálya. Lásd MOL XIX–E–1–a. Igaz-
ságügyi Minisztérium Debreceni iratok. Ta 45141. 
66 Ennek eszköze volt a Pálffy György és társai ellenindított koncepciós per 1949-ben. Nagyszabású koncep-
ciós eljárást indítottak az 1950. május 20-án letartóztatott Sólyom László tábornok, vezérkari főnök és társai 
ellen is. A koncepciós eljárás során, amelyet tábornokok perének is neveznek, hatvanhat embert vettek őri-
zetbe és ítéltek el. A honvédség főtisztjeit hivatalosan kémkedéssel vádolták, ám valójában megbízhatatlan-
nak számítottak, mivel tisztként szolgáltak már a Horthy-hadseregben is. Az eljárással egy időben pártszem-
pontok alapján felülvizsgálták, és leváltották a teljes tisztikart; 1950. első félévében kétszázötvenhat, máso-
dik félévében több mint ezer katonatisztet távolítottak el a Magyar Honvédség állományából. A sztálini terror 
már korábban megmutatta, hogy hiába is álltak át a cári tisztek a Vörös Hadsereg oldalára, a mindent átható 
bizalmatlanság légkörében a hatalom nem kegyelmezett nekik. Ez akár figyelmeztetésként is szolgálhatott 
volna a Horthy-hadseregből a néphadseregben továbbszolgáló főtiszteknek, akik továbbra is végezhették 
hivatásukat, igaz, már egy új rendszer szolgálatában. Nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy ezek a perek 
és kivégzések mindent egybevetve, legalább olyan tragikus eseményei a magyar honvédség történetének, 
mint a lengyelek számára a Katiny-i (orosz: Катынь, lengyel: Katyń) mészárlás, vagy mintegy száz évvel a 
magyar tisztikar rákosista megtisztítását megelőzően, az 1849. október 6. utáni Habsburg önkényuralmi bosz-
szú; a legfelkészültebb tisztek likvidálása mindig a hadsereg lefejezését jelentette. Vö. Katonai perek a kom-
munista diktatúra időszakában 1945–1958. Tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról 
a hidegháború kezdeti időszakában. Szerk. OKVÁTH IMRE. Történeti Hivatal, Budapest, 2001. 
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ezért nem lehet háborús uszításnak minősíteni, ha a szószékről a becsületes kötelességtelje-

sítésre buzdította a híveit. 

A Szovjetunióval kapcsolatos elítélő vélemények nagyon súlyos elbírálás alá estek a 

népbírósági eljárás során, ezért az ezzel kapcsolatos egyházi álláspontot is szükségesnek 

találta megmagyarázni Kapy Béla püspöki elnök: „Kijelentjük azonban, hogy az orosz vi-

szonyokat illetőleg egész nemzetünk tájékozatlan volt. Az első világháborút követő kom-

munizmusról szóló ellenőrizhetetlen adatok éltek benne. Az orosz elzárkózás nem tette 

lehetővé a való helyzet és a későbbi kibontakozás megismerését. A német propaganda eb-

ben a tekintetben is eredményesen dolgozott. A legutolsó történelmi események idején 

azután egyházunk önmagán szerzett örvendetes tapasztalatából győződhetett meg Oroszor-

szágnak a keresztény egyházak melletti állásfoglalásáról. Megérthető tehát mindebből, 

hogy az orosz viszonyok megítélésében majdnem általános volt a tévedés, ebben evangéli-

kus egyházunk is osztozott.”67  

Az előbbi indokok alapján kérte az evangélikus egyház, hogy a bíróság előtti eljárás-

ban válasszák ketté az esetleg szórványosan előfordult politikai megnyilvánulásokat a val-

lási, hitéleti kijelentésektől, mivel országos érdeket jelent a keresztyén egyházak és az ál-

lam harmonikus együttműködésének a biztosítása.68 

A katolikus egyház nevében Mindszenty József hercegprímás intézett levelet Tildy 

Zoltán miniszterelnökhöz, amelyben nemcsak az egyháziak elleni eljárást sérelmezte, ha-

nem általánosabb jellegű lelkiismereti és jogi aggályokat is kifejezésre juttatott a népbíró-

sági eljárások kapcsán. A hercegprímás levele azon kevés megnyilatkozás közé tartozik a 

korszakban, amely a megbocsátás és a felejtés hangján szólalt meg, és nem pedig a megtor-

lást követelte minden áron. Nem túl diplomatikus módon, de kíméletlen őszinteséggel 

mondta ki, hogy a népbírósági rendeletben foglaltak szöges ellentétben állnak minden 

klasszikus jogelvvel, nem alkalmasak az igazság érvényre juttatására és az elsietett meg-

szövegezés miatt nélkülöznek minden jogi alaposságot és megfontolást.  

A visszaható hatály tarthatatlansága kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy ezen elv 

alapján a jövőben majd talán a népbírákat fogják felelősségre vonni a meghozott halálos 

ítéleteik miatt. A nemzeti egység és béke megteremtése érdekében egyetlen megoldást lá-

tott: 

                                                           
67 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 5541/1945. 
68 A miniszter az 1945. július 9-én kelt válaszában azt közölte, hogy személyesen kíséri figyelemmel az 
egyházi személyeket érintő eljárásokat, így nem látja szükségét, hogy ebben a kérdésben általános jellegű 
intézkedést hozzon. 
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„keresni és megtalálni a kiengesztelődés, a megbocsátás és kegyelmezés útjait és ép-

pen azért súlyosan kell nehezményeznem olyan, bár törvényes rendelkezést, ami a 

mostani ezrek és ezrek ellen folyó büntetőeljárás mellett felújítani engedik a már rég 

elfeledett és elévült bűncselekményeket. Vajon minek szaporítani a szenvedéseket, 

amelyeknek mértéke máris szinte megmérhetetlen és elviselhetetlen?”69  

Szükségtelennek ítélte, hogy a hosszú idő alatt kiépült magyar bírósági rendszer he-

lyett egy laikus bírákból álló szakszerűtlen testület hoz ítéleteket, amit a közvélemény is 

egyre fásultabban és egyben egyre nyugtalanabbul fogad. Súlyos justizmordnak tartotta, 

hogy sok esetben az ítéletek ellen nincs helye fellebbezésnek, és mindez olyan nyomozás 

után történik, ahol a gyanúsítottakat jogtalanul tartóztatták le, velük szemben kínvallatást 

alkalmaztak. „A pápa Őszentsége a halálraítélt fasiszták életéért közbenjárt. Ezt teszem én 

is az erkölcs, az ember és emberi élet legfőbb őrét követve.” – zárta levelét Mindszenty.  

A katolikus papok elleni eljárások főleg vidéken fordultak elő nagyobb számban, mi-

vel a katolikus papság az egyházmegyei utasítások nyomán az egész háború alatt a hívők 

között maradt és végig prédikált, ami a népbírósági eljárás során sok esetben háborús uszí-

tásnak minősült. Főként az 1946. évi VII. törvénycikket használták fel az egyházak gazda-

sági erejének csökkentésére, oktató-nevelő monopóliumuk felszámolására, a közéletből és 

a politikai életből való visszaszorításukra. Mindszenty hercegprímás XII. Pius pápához 

írott levelében arról számolt be, hogy ismeretei szerint 225 papot és szerzetest tartóztattak 

le és ítéltek el.70 

Az egyházi személyek elleni eljárások 1948-ban kerültek ismét az érdeklődés homlok-

terébe. Ekkor került sor a pócspetri ügy tárgyalására, és került népbíróság elé Mindszenty 

József is. Ezek a perek már az állam és egyház szétválasztásának szándékát szolgálták, és 

az egyházi személyek elleni perek gyors lefolytatását, a soron kívüli eljárást, a velük 

szembeni gyors megtorlást a politikai vezetés államérdeknek minősítette.71 

A zsidó felekezethez tartozó személyekkel szembeni eljárások különösen mély sebe-

ket téptek fel. Nagy vihart kavart 1945 júniusában Berend Béla szigetvári rabbi elleni eljá-

rás a Budapesti Népbíróság előtt, ahol az ügyész halálbüntetést kért, végül a Népbíróságok 

Országos Tanácsa felmentette Berendet a vádak alól. Eljárás indult Stern Samu és társai, a 

                                                           
69 Iratok az igazságszolgáltatás történetéből 1. kötet. Szerk. HORVÁTH IBOLYA, SOLT PÁL, SZABÓ GYŐZŐ, 
ZANATHY JÁNOS, ZINNER TIBOR. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 151–158. 
70 Közli SZAKÁCS SÁNDOR – ZINNER TIBOR: A háború „megváltozott természete”. Adatok és adalékok, 
tények és összefüggések 1944–1948. Genius Gold, Budapest, 272. 
71 Az erről szóló leiratot lásd BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 90. Miniszteri ren-
deletek. 
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Zsidó Tanács volt tagjai ellen, akikkel szemben az volt a vád, hogy eladták a zsidóságot a 

németeknek. A zsidókkal szembeni eljárás a közvéleményben nem keltett akkora vissz-

hangot, mint a keresztény és a keresztyén egyházakkal szembeni fellépés, itt inkább a kon-

centrációs táborokból visszatérteknek az itthon maradókkal szembeni kérlelhetetlensége 

nyilvánult meg.  

A felelősségre vonás kapcsán kiemelt problémaként jelentkezett, hogy elítélhetők-e a 

népbírósági jog alapján a magyar politikai felső vezetés tagjai és a parlamenti képviselők, 

illetve a felsőházi tagok. A leggyakrabban hangoztatott érv ebben az esetben az volt, hogy 

a miniszterek és a miniszterelnökök csak az 1848. évi III. törvénycikk alapján vonhatók 

felelősségre, vagyis csak a képviselőháznak, illetve a felsőháznak tartoznak elszámolással. 

Azonban a népbírósági jogalkotás és a bírói joggyakorlat is ezt a szempontot teljesen fi-

gyelmen kívül hagyta és a népbírósági jog alapján történt meg Bárdossy László, Imrédy 

Béla, Sztójay Döme és az 1945 előtti magyar kormány számos tagjának felelősségre voná-

sa. Az eljárásjogi kérdések tekintetében az igazságügy-minisztérium úgy foglalt állást, 

hogy az ilyen típusú perekben a Budapesti Népügyészség, mint vádhatóság, a Budapesti 

Népbíróság, mint ítélkező fórum kizárólagos illetékességgel rendelkezik. A miniszteri in-

doklás szerint a magyar vezető elit tagjai „együtt s nem külön-külön csináltak politikát”. 

Felelősségük foka, bűnösségüknek megnyugtató módon való megállapítása elsősorban egy 

egységes szempontok szerint lefolytatott nyomozást tételez fel, amely a történelmi hátteret 

és cselekmények rugóit tisztázza.”72 

A hatáskör kérdése annál inkább is problémát jelenthetett, mert az 1848. évi III. tör-

vénycikk még ekkor is élő jogszabály volt, az 1945. évi XI. törvénycikk a miniszterek fele-

lősségre vonása tekintetében kifejezetten továbbra is fenntartotta, sőt a törvény hatályát a 

köztársasági elnök vonatkozásában az 1946. évi I. törvénycikk ki is terjesztette. Tehát a két 

jogszabály, a népbírósági törvény és az 1848. évi III. törvénycikk a hatásköri kérdést elté-

rően szabályozta.  

A népbíróságok hatásköre még 1945-ben kibővült az igazolásfellebbezési ügyekkel. 

Az igazolási eljárások célja az volt, hogy az államigazgatásban az új politikai berendezke-

dést támogató tisztviselői kar legyen jelen, a későbbiekben azonban a magyar lakosság 

egyre szélesebb körét vonták igazolás alá.73 A hatalom számára stratégiai jelentőségű köz-

igazgatásban dolgozóknak arról kellett számot adniuk, hogy milyen tevékenységet fejtettek 
                                                           
72 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 13195/1945. 
73 Megalakultak a honvédség, az egyetemi oktatók, a szabad pályán működő értelmiségiek, a hatósági 
jogosítvánnyal rendelkezők, az ügyvédek, a közjegyzők, a magánalkalmazottak, az egyetemi hallgatók 
igazoló bizottságai. 
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ki, milyen politikai magatartást tanúsítottak 1939. szeptember 1. napja után, hogyan hajtot-

ták végre a népellenes törvényeket és rendeleteket. A 4080/1945 M. E. számú rendelet 

alapján az igazolóbizottságok határozatai ellen a népbíróságokhoz lehetett fellebbezni. A 

Budapesti Népbíróságon két külön tanácsot állítottak fel az ügyek vitelére. A népbíróságok 

így nemcsak a nagyobb jelentőségű ügyeket vonhatták az ellenőrzésük alá, de egyben az 

igazoló bizottságok munkáját is ellenőrizhették. Az igazságügy-miniszter már az eljárások 

megindulásának kezdetén kifejezésre juttatta azt a sajtóban is állandóan hangoztatott véle-

ményt, hogy a népbíróság az igazolásfellebbezési ügyekben túl enyhe ítéleteket hoz. Sze-

rinte változtatni kell azon a rossz gyakorlaton, amely szerint nem az igazolás alá vont 

egyéniségét veszik figyelembe, hanem a múltbeli magatartásra vonatkozóan akarnak per-

rendszerű bizonyítékokat feltárni. A miniszteri leirat szerint az elbírálás alapjául annak kell 

szolgálnia, hogy „a demokratikus népi társadalom képviselői minő bizalmat helyeznek az 

igazolás alá vont egyénbe, és minő reményeket fűznek annak jövőbeni magatartásához.“74 

Az eljárás lefolytatása során nem az általános keretek között mozgó mentő nyilatkozatokat 

kell meghallgatnia a bíróságnak, hanem a közvetlen munkatársak vallomásait. 

Az 1946. évi VII. törvénycikk a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi 

védelméről bevezetője a törvény szükségességét így indokolta: „biztosítsa a demokratikus 

szemléletből folyó politikai szabadságjogokat, a jogegyenlőséget, a közélet bírálatának 

lehetőségét és a szólásszabadságot, de ugyanakkor hathatós védelemben részesítse a de-

mokratikus magyar köztársaságot.”75 Az új törvény tulajdonképpen azt a hagyományt foly-

tatta, amellyel az ellenforradalmi korszak állama az 1921. évi III. törvénycikkel az állami 

és társadalmi rendet védte. Az új rezsimnek szintén a megszerzett hatalmi struktúra meg-

szilárdítása volt a célja, de természetesen ezt most már más irányból és más ideológiai töl-

téssel kellett megvédenie. A törvény megalkotását mindegyik parlamenti párt szükséges-

nek látta. A Kisgazdapárt e törvény segítségével látta megvalósíthatónak egy baloldali 

kommunista hatalomátvétel elkerülését, és úgy gondolta, hogy elkerülhetővé válnak a jö-

vőben az egyre elszaporodó, törvénytelenül eszközölt rendőri letartóztatások és internálá-

sok. A baloldali pártok pedig úgy látták, hogy a jobboldal egyre inkább erősödik, egyre 

nagyobb a tömegbázisa, így az ellenük való fellépésre kívánta felhasználni az új törvényt. 

A jogszabály megalkotásakor tehát még nem lehetett előre látni, hogy melyik oldal tudja 

majd a saját céljai érdekében, a másik fél kiiktatására a leghatékonyabban alkalmazni a 

törvényt. A politikai célok kiszolgálását a túl tágan meghatározott, elvont, nehezen értel-
                                                           
74 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály. Ta 18173/1945, 1945. szeptember 25. 
75 Magyar Köztársaság Törvénytára. 1945–1946. évi törvények. Athenaeum, Budapest, 1947. 
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mezhető fogalmak tették lehetővé, hiszen a demokratikus állami rendszer definícióját, az 

izgatás tényállását nem határozták meg tételes jogilag a törvényben. A Szociáldemokrata 

Párt irányításával készült el a törvény végleges szövege, mint ahogy a teljes igazságszol-

gáltatást is ők irányították egészen 1947-ig, de végül a Kommunista Pártnak sikerült a tel-

jes jogszolgáltatást saját irányítása alá vonni és saját belső ellenzéke és a többi párt vezető 

személyiségeinek kiiktatására felhasználni.76  

A törvény alkalmazását a jól irányítható népbíróságokra bízták, amelyeken belül, kizá-

rólag ezen törvény alkalmazására öttagú különtanácsokat szerveztek, amelyekben a Ma-

gyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Független 

Kisgazdapárt delegáltja mellett még egy teljes jogú szakbíró vett részt. 

Az 1946. március 23-tól életbe lépett preventív célzatú törvény bűntettként határozta 

meg a következőket: 

1. aki az 1946. évi I. törvénycikkben megalkotott demokratikus államrend vagy demok-

ratikus köztársaság megdöntésére irányuló cselekményt követ el, mozgalmat vagy 

szervezkedést kezdeményez, vezet vagy azt jelentős anyagi támogatásban részesít 

2. aki az előzőekben meghatározott mozgalomban vagy szervezkedésben tevékenyen 

részt vesz 

3. aki az államrend vagy köztársaság megváltoztatására lázít, a demokratikus állam-

rend vagy annak alapintézményei ellen gyűlöletre izgat, egyes személyek vagy 

csoportok ellen azok demokratikus vagy köztársasági meggyőződése miatt gyűlö-

letre izgat; az állampolgári szabadság vagy jogegyenlőség érvényesülése ellen 

vagy nemzetiségi, faji vagy felekezeti gyűlölködésre izgat. 

A bűncselekmények következő csoportját a köztársasági elnök védelmét szolgáló tör-

vénycikkek alkották, amelyek hasonlóan épültek fel, mint az 1921. évi III. törvénycikk 

kormányzósértést büntető paragrafusai. 

4. akinek cselekménye arra irányul, hogy a köztársasági elnököt életétől, testi épsé-

gétől, személyes szabadságától, alkotmányos hatalmától megfossza, vagy jogelle-

nes módon arra kényszerítse, hogy alkotmányos hatalmát meghatározott irányban 

gyakorolja, vagy ne gyakorolja 

5. aki a demokratikus államrend vagy demokratikus köztársaság megdöntésére irá-

nyuló, a köztársasági elnök elleni cselekményre mással szövetkezik, ezek elköve-

tésére izgat, mást felhív, ajánlkozik vagy vállalkozik 
                                                           
76 Az 1946:VII. törvénycikk megszületését részletesen elemzi PALASIK MÁRIA : A köztársaság kikiáltása és 
büntetőjogi védelme. In: Valóság, 1996. 9. sz. 57–75. 
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6. aki a köztársasági elnököt tettleg bántalmazza 

Vétségként rendelte büntetni a törvény: 

1. aki háborús és népellenes bűncselekményt vagy a jelen törvényben meghatá-

rozott bűncselekményeket magasztalja 

2. aki két vagy több személy jelenlétében olyan valótlan tényt vagy való tényt 

olyan módon állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a demokratikus 

államrend vagy köztársaság iránt megvetést keltsen, vagy nemzetközi megbe-

csülését csorbítsa 

3. aki a demokratikus államrend vagy a köztársasági elnök ellen irányuló cse-

lekményről tudomással bír és ezt a hatóságnak nem jelenti. 

Az igazságügy-miniszter e tárgyban 1947. november 18-án született leirata útmutatást 

adott a Budapesti Népbíróság számára a törvény alkalmazására.77 A bűntettek elkövetőinél 

kiemelt jelentőségűnek tekintette azokat az eseteket, ahol a vádlott közalkalmazott vagy 

jelentősebb társadalmi, politikai szerepet betöltő személy volt, és súlyosabb elbírálás alá 

esett, ha a cselekményt sajtó útján követték el. A törvény alkalmazása óta eltelt idő alatt 

szerzett tapasztalatok alapján a miniszter felhívta a népügyészség figyelmét, hogy a gyanú 

alátámasztásához megfelelő bizonyítékokról is gondoskodni kell. A népügyész lehetőleg 

óvatosan bánjon az elfogult, érdekelt tanúkkal, tehát mindenképpen nagyobb teret kell en-

gedni a tárgyilagosságnak. 

Tájékoztatta a népügyészségek vezetőit, a belügyminiszter azon utasításáról, amely-

nek értelmében a nyomozó szerveknek a gyanúsítottak politikai magatartását is vizsgálat 

tárgyává kell tenniük. A miniszter kerülendőnek tartotta azokat a túlzásokat, amikor egy-

szerű becsületsértési és rágalmazási ügyekben is súlyos büntetést alkalmaztak a bíróságok. 

De természetesen azért a törvény elég széles körű beavatkozásra teremtett lehetőséget, így 

alkalmat adott a népi humor szankcionálására is: „Különös figyelmet igényelnek azok a 

tréfák, élcek (viccek), amelyek közéleti vezetők személyével vagy magával a demokratikus 

államrenddel és köztársasággal vannak kapcsolatban. Ha ártalmatlan tréfáról, szóképről 

van szó, amelyet irányzatosság nélkül, tisztán szórakoztatás céljából mondanak el és adnak 

tovább, nem szabad miatta vádat emelni. Ellenben vannak olyan anekdoták, tréfás történe-

tek, amelyeknek nem szórakoztatás, hanem nevetségessé tétel, burkolt támadás a céljuk és 

széles körű gyors elterjedésüknél, sőt tudatos terjesztésüknél fogva a leghatásosabb eszkö-

                                                           
77 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A 155.Miniszteri rendeletek. 



 

42 

zei lehetnek a gyűlöletre izgatásnak vagy a valótlan tényállításnak. Az utóbbiaknál vitatha-

tatlanul szükséges a vádemelés.” 

A demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvény első 

alkalmazása a Magyar Testvéri Közösség elleni per lefolytatása volt, amelyben hét egy-

mással összefüggő perben több mint 250 személyt ítéltek el. Az utóbbi években hozzáfér-

hető dokumentumok tanúsága szerint a Magyar Kommunista Párt már az első perctől ki-

dolgozott tervvel rendelkezett a per lefolytatására, amelyhez természetesen a Szövetséges 

Ellenőrző Bizottságtól kapta a megfelelő instrukciókat. A Politikai Bizottság 1946. decem-

ber 30-án tartott ülésén foglalkoztak először azzal a kérdéssel, hogy miként hozzák a nyil-

vánosság tudomására a letartóztatásokat.78 A későbbiekben is részletes forgatókönyvet 

készítettek az ügy kezeléséről, amely szinte minden részletre kiterjedt. A per előkészítésé-

nek tennivalóival Farkas Mihályt, Rajk Lászlót és Révai Józsefet bízták meg, akiknek gon-

doskodniuk kellett a per megfelelő összetételű hallgatóságáról, beszélniük kellett a tárgya-

lást vezető bíróval és az ügyésszel, megfelelő népbírákat kellett kiválasztaniuk.79 A Buda-

pesti Népbíróság különtanácsa elsőként Donáth György és társai perében hozott ítéletet, 

amely aztán a Népbíróságok Országos Tanácsa elé került másodfokon. Ezen a szinten 

azonban már a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet képviselője, Beljamov tábornok is 

beavatkozott az ügybe. A népbíráskodás addigi történetében az a tendencia érvényesült, 

hogy az Országos Tanács sok esetben jóval enyhébb ítéletet hozott, mint az első fokon 

eljárt népbíróság. Ennek elkerülése érdekében Beljamov magához hívatta a NOT elnökét, 

aki ekkor már Major Ákos (távollétében helyettese, Sarlós Márton ment el a találkozóra), 

és utasította a NOT másodelnökét, hogy a már meghozott három halálos ítéletet másodfo-

kon hagyják jóvá, a többi büntetést pedig súlyosbítsák.80 

A Magyar Közösség ellen lefolytatott eljárás tekinthető az első koncepciós pernek, 

amelynek fő célja a Független Kisgazdapárt kiiktatása volt a magyar politikai életből. 

A hóhértörvény alapján aztán sorra következtek a kirakatperek: az európai hírű geoló-

gus Papp Simon és társai ellen indított MAORT per, a Földművelésügyi Minisztériumban 

dolgozók elleni ún. FM per, a Standard-per, a Rajk László és társai elleni perek és a sor 

még hosszan folytatható lenne. 

Az 1946. évi VII. törvénycikk alapján 1946 és 1950 között 4508 személy került a Bu-

                                                           
78 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 2. köt. Szerk. HORVÁTH IBOLYA, SOLT PÁL, SZABÓ GYŐZŐ, 
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dapesti Népbíróság elé, akik közül 2306 személyt marasztaltak el.81  

4.6. A népbírósági eljárásjog 

A népbírósági rendelet sajátossága, hogy egyaránt tartalmazott anyagi jogi és eljárásjogi 

szabályokat is. Az eljárásra vonatkozóan az 1896. évi XXXIII. törvénycikket alkalmazták 

azokkal az eltérésekkel, amelyeket a népbírósági rendelet kimondott. Ez alapján külön sza-

bályok vonatkoztak a hatásköri és illetékességi kérdésekre, természetesen eltérőek voltak 

az eljáró hatóságok is. Ezentúl bizonyos kérdésekben korlátozták a terheltet megillető ga-

ranciális jogokat. 

A népbírósági szabályozás addig kevésbé alkalmazott jogintézményként vezette be a 

vezető bíró előterjesztését, amely lehetővé tette a népbírósági tanács mellé kijelölt szak-

képzett tanácsvezetőnek, hogy a Népbíróságok Országos Tanácsához forduljon, ha azt ta-

pasztalja, hogy a népbírák a határozatukat a törvények, illetve a népbírósági szabályok 

megsértésével hozzák meg. Alkalmazására jelentős jogsérelem esetén akkor kerülhetett 

sor, ha fellebbezés hiányában nem történt meg az ítélet felülvizsgálata. 

A közbenszóló határozat alkalmazásának kettős rendeltetése volt. Egyrészt a bizonyí-

tási eljárás teljes lefolytatása előtt a népbíróság közbenszóló határozattal megállapíthatta a 

bizonyítottnak látszó bűncselekmények tekintetében a vádlott bűnösségét. Így lehetővé 

vált, hogy az előzetes letartóztatás hat hónapos törvényes időtartamán túl is meghosszab-

bítsa a népbíróság a terhelt előzetes letartóztatását. 

A közbenszóló határozatot másik lehetősége, amelyet már az 1896. évi XXXIII. tör-

vénycikk is ismert és a népbíróság is alkalmazott, hogy ezzel a határozattal a népbíróság 

elrendelhette az eljárás kiegészítését, ha az ügy bővebb felderítését tartotta szükségesnek. 

A távollevő terhelt elleni eljárással kapcsolatban az igazságügy-miniszter magyarázó 

szabályokat bocsátott ki.82 A terhelt távolléte a főtárgyalást és az ítélethozatalt nem gátolta, 

az ítélet azonban csak a bűnösség megállapítására és a vagyonelkobzás kiszabására szorít-

kozhatott, kivéve a halállal büntetendő bűntetteket, amelyeknél a terhelt távolléte a halál-

büntetés kiszabását és a megfelelő mellékbüntetések megállapítását nem akadályozta. Az 

igazságügy-miniszter nyomatékosan felhívta a népügyészség figyelmét, hogy minden 

olyan esetben, ha a terhelt tartózkodási helye ismeretlen, nyújtsa be a vádiratot a népbíró-

ságon, a bíróság pedig folytassa le az eljárást. 

A népbírósági eljárásban a laikus népbírák részvétele miatt még három évvel a népbí-

                                                           
81 ZINNER TIBOR: Adalékok az antifasiszta számonkéréshez és a népi demokrácia védelméhez különös tekin-
tettel a Budapesti Népbíróságra. In: Budapest Főváros Levéltára közleményei '84. Budapest, 1985. 158. 
82 31962/1947 számú Igazságügy-miniszteri rendelet 
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róság működésének megkezdése után is arra kénytelen felhívni a figyelmet Pálosi Béla 

tanácsvezető bíró, hogy nem megfelelő az a gyakorlat, hogy a népbírák a legfontosabb 

kérdésnek a büntetés kiszabását tartják, csak ezután következik a minősítés, a tényállás 

megállapítására pedig egyáltalán nem fektetnek súlyt.83 A tanácsvezető bíró a népbírák 

lelkiismeretére próbált hatni azzal is, amikor az ügy jelentőségét érzékeltetve kiemelte, 

hogy a tényállás megállapításánál a népbíróság a végső fórum, mivel az általa megállapí-

tott tényálláson a Népbíróságok Országos Tanácsa sem változtathat. Kiss Endre tanácsel-

nök is próbálta meggyőzni a népbírákat, hogy bizonyos eljárási szabályokat azért mégis-

csak be kell tartani az eljárás során, vagyis tényállás nélkül nincs ítélet, a tényállás megál-

lapítása joga és kötelessége a népbírónak.84  

A következőkben a népbírósági teljesülési tanácskozások jegyzőkönyvei segítségével 

szeretném összefoglalni azokat az eljárásjogi problémákat, amelyeket az ítélkezésben részt 

vevő népbírák vetettek fel, és amelyekkel kapcsolatban a népbíróság megkísérelt egységes 

elveket kialakítani. 

A háborús és népellenes bűncselekmények kapcsán tömegesen jelentkező problémát 

jelentett az SS katonák ügyeinek megítélése. A népbíróság álláspontja szerint ebben az 

esetben három kategóriát lehetett megkülönböztetni. Az első csoportba azok tartoztak, aki 

önként jelentkeztek, velük szemben marasztaló ítéletet kellett hozni. A második csoportba 

azok tartoztak, akiket besoroztak, de azért, mert magukat német nemzetiségűeknek vallot-

ták, vagy a Volksbundnak voltak a tagjai. Velük kapcsolatban csak beszámítást vagy bün-

tethetőséget kizáró okra lehetett hivatkozni. Ilyen ok lehetett a kényszer, amely kényszer-

sorozás útján valósulhatott meg, de a bíróság szerint itt ezt nem lehetett alkalmazni, mivel 

senki sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet önmaga idézett elő, márpedig aki ma-

gát német nemzetiségűnek vallotta, ezzel a magatartásával maga idézte elő, hogy a néme-

tek besorozták. A harmadik kategóriát alkották azok, akiket szintén besoroztak, de anélkül, 

hogy magukat német nemzetiségűnek vallották volna, illetve Volksbundisták lettek volna, 

így itt a népbíróság elfogadta, hogy valóban kényszer hatására cselekedtek és felmentő 

                                                           
83 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai VIII. B. 29. Teljesülési jegyzőkönyvek 
84 A vita a kérdés kapcsán egyre inkább kiéleződött. Schiff Rezső kommunista népbíró kijelentette: „Én 
azonban azt a felfogást vallom, mint népbíró, hogy ha egyszer megállapítottam, hogy a vádlott egy csa-
vargó, akkor is elítélem, ha szoros értelemben vett tényállás nem állapítható meg. Számomra a köztársaság 
érdeke az irányadó, s ha úgy találom, hogy azt az embert nem lehet rászabadítani a köztársaságra, akkor 
elítélem. Beismerem, hogy elfogult vagyok, de éppen ezért vagyok politikai bíró.” Salgó Ernő csatlakozott 
Schiff Rezső véleményéhez: „Mi politikai bírák nem lehetünk teljesen tárgyilagosak. Azt kell lemérnünk 
minden egyes ügyben, hogy a vádlott alkalmas-e arra, hogy a demokráciában elhelyezkedjék, ha úgy talál-
juk, hogy nem akkor módot kell találni elítélésére az esetben is, ha egyik § sem alkalmazható cselekmé-
nyére.”  
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ítéletet hozott.85 

A Hunyadi páncéloshadosztály állományába tartozó honvédek esetén a honvédelmi 

miniszter leirata alapján a népbíróság háborús bűncselekménynek minősítette a páncélos-

hadosztály szervezésében való részvételt és a parancsnoki beosztást. A legénységi állomá-

nyúak esetében a vádhatóságnak kellett bizonyítania az önként jelentkezés tényét, míg a 

katonaállományúaknál a vádlottaknak kellett igazolnia a kényszerből történt áthelyezést.86  

Az 1946. évi VII. törvénycikkel kapcsolatban is felmerültek problémák a népbíróság 

jogalkalmazási gyakorlatában.87 

Gyakran előforduló eset volt, amikor izgató tartalmú leveleket találtak a gyanúsítot-

taknál a házkutatás során, amelyeket a gyanúsított fel sem bontott. Ebben az esetben a nép-

bíróság állásfoglalása szerint már megvalósult az izgatás bűncselekményének kísérlete. 

Vitás kérdésként merült fel, hogy a rendőrség a demokratikus államrend 

alapintéznénye-e, és így a törvény értelmében fokozottabb védelemben kell-e részesíteni. 

A bíróság úgy látta, hogy alapintézmény csak az lehet, ami a demokratikus államberendez-

kedést a nem demokratikus államoktól megkülönbözteti, tehát a rendőrség nem alapintéz-

mény, mert minden államrendszerben létezik, míg a népbíróság mindenképpen az, mivel 

fasiszta államokban nincs népbíróság. 

Vita alakult ki a tanácsvezető bírók között annak megítélésében, miként kell értékelni, 

ha a vádlott pártvezetőt illetett lealacsonyító kifejezéssel. Lukácsy Sándor tanácsvezető 

bíró úgy nyilatkozott, hogy az ő tanácsa következetesen felmentette azokat a vádlottakat, 

akik pl. ilyen kifejezéseket használtak: „le van szarva Rákosi, az a hájfejű zsidó.” Nagy 

Károly a népbíróság elnöke azonban semmiképpen sem támogatta ezt a gyakorlatot: „Sze-

rintem nem lehet egészen erre az álláspontra helyezkedni, mert ha az illető soha nem is 

látta még Rákosit, semmiféle személyes afférja vele nem volt, akkor, ha mégis ilyen kife-

jezésekkel szidalmazza őt, azt csak kizárólag a szóban forgó pártvezér demokratikus meg-

győződése miatt teszi.”88 

Az izgatás bűncselekményének megállapítását Olti Vilmos tanácsvezető bíró azon 

esetben is megállapíthatónak tartotta, amikor egy társaság éjszaka egy kommunista párttag 

lakásához ment, és ott néhányan büdös kommunista felkiáltással dobálni kezdték a párttag 

ablakait. A vádlottak másik része anélkül, hogy egy szót is szólt volna, szintén dobálta az 

ablakokat még azután is, hogy ezek a kijelentések elhangzottak. Olti utóbbiakat is bűnös-
                                                           
85 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai. VIII. B. 34. Teljesülési jegyzőkönyvek. 
86 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai. 
87 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai. VIII. B. 18. Teljesülési jegyzőkönyvek. 
88 Uo. 
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nek mondta ki, mivel megítélése szerint az elhangzott izgató kijelentések után nyilvánva-

lóvá vált az egész megmozdulás politikai jellege. 

A bizonyítási eljárást a Büntető Perrendtartás elvei alapján folytatták le, a szűkebb ér-

telemben vett tényálláson túl megkísérelték feltárni a történelmi előzményeket is, szinte 

újraértelmezték közelmúltjuk történelmét. 

4.7. A népbírósági jog szankciórendszere 

A népbírósági jogban alkalmazott büntetések fő célja a megtorlás volt, a szigorú bünteté-

sek az elrettentést szolgálták. A 81/1945. számú rendelet alapján főbüntetésként alkalmaz-

ták a halál-, a fegyház-, a börtön-, a fogházbüntetést és az internálást. Mellékbüntetésként 

is alkalmazhatóak voltak a vagyonelkobzásig terjedő pénzbüntetés, az állásvesztés vagy 

foglalkozástól eltiltás, a politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése és bizonyos fegyelmi 

jellegű büntetések. Az 1440/1945-ös rendelet annyiban módosította ezt a rendszert, hogy 

kiiktatta a büntetési nemek közül az internálást, a fogházat és a fegyelmi jellegű büntetése-

ket, új büntetési nemként vezette be a munkatáborban végrehajtandó kényszermunkát. Ha-

tározottan elkülönítette a fő- és mellékbüntetéseket: főbüntetések a halálbüntetés, a kény-

szermunka, a fegyházbüntetés, a börtönbüntetés. A főbüntetések mellett alkalmazható mel-

lékbüntetések a pénzbüntetés, a vagyonelkobzás, az állásvesztés vagy foglalkozástól való 

eltiltás és végül a minden esetben kötelezően alkalmazandó politikai jogok gyakorlatának 

felfüggesztése volt. 

A rendelet értelmében a halálbüntetést kötél vagy golyó által kellett végrehajtani,89 a 

Budapesti Népbíróság működése alatt (1945. februártól 1949 februárjáig) 160 személlyel 

szemben hoztak, és hajtottak végre halálos ítéletet.90 A halálos ítéletek végrehajtása ko-

moly „szervező munkát” is igényelt. 1948-ban a Kozma utcai Országos Büntetőintézetben 

szolgálatot teljesítő hadnagy a népügyészség vezetőjétől azt kérte, hogy az ítéleteket a jö-

vőben vagy reggel vagy délután öt órakor foganatosítsák. Kérésének indoklásában arra 

hivatkozott, hogy „az ítéleteknek különböző időpontokban való végrehajtása az intézet 

                                                           
89 Az igazságügy-minisztérium a halálbüntetés végrehajtásával járó költségeket is pontosan megtervezte. 
A kivégzésért a bakónak egy elítélt után a holttest levételével együtt 150 pengő, a bakó két segédjének 
pedig egyenként 80 pengő munkadíjat állapított meg. A végrehajtásnál jelenlévő orvos 50 pengőt, a sira-
lomházban és a kivégzésnél jelenlévő lelkész pedig 40 pengőt kapott közreműködéséért. A miniszteri 
leirat ezentúl részletezte az ítéletvégrehajtó vidéki kiszállásának költségeit, a jelenlévő fegyveres erők 
költségeit és a bitófa árát is. (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 3. Miniszteri rende-
letek.) 
90 A statisztikát közli: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 4. köt. Szerk. HORVÁTH IBOLYA, SOLT 

PÁL, SZABÓ GYŐZŐ, ZANATHY JÁNOS, ZINNER TIBOR. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995. 
191–201. 
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életében, illetve a napirendben súlyos zavarokat okoz, ezenfelül tetemes anyagi kárt jelent 

az intézet iparüzletének is.91 

A kényszermunkát életfogytig tartóan vagy határozatlan időre lehetett kiszabni, azon-

ban a tervbe vett kényszermunka táborok kiépítése a népbíróságok működésének ideje alatt 

nem történt meg.  

A vagyonelkobzás mint mellékbüntetés alkalmazására külön hangsúlyt helyezett az 

igazságügy-minisztérium és külön körrendeletben hívta fel a népügyészségek figyelmét 

ezen mellékbüntetésre vonatkozó vádpontok nagyobb számú előterjesztésére. Az indoklás 

szerint ezen büntetés segítségével csökkenthető az a kár, amelyet a háborús és népellenes 

bűncselekmények elkövetői az országnak okoztak. Ezért a népügyészek feladatává tette a 

miniszter, hogy már a nyomozás alkalmával különösen nagy hangsúlyt helyezzenek a ter-

heltek vagyoni állapotának megállapítására, állapítsák meg, hogy a vagyonuk mikor kelet-

kezett, és a vagyonszerzés nem állt-e összefüggésben a terhelt politikai hatalomszerzésé-

vel.92 A miniszter a népbíróság elnökének a figyelmét is felhívta ezen büntetési nem gya-

koribb alkalmazásának fontosságára, sőt azt javasolta Major Ákosnak, hogy a tárgyaláson 

a tanúkihallgatások során is helyezzen nagy súlyt a körülmények felderítésére, és minden 

valószínűsíthető esetben a lehető legnagyobb mértékű büntetést szabja ki.93 Az igazság-

ügy-miniszter az addigi gyakorlatot értékelve kiemelte, hogy a népbíróság az elkobzandó 

vagyon hányadát korábban olyan csekély mértékben állapította meg, hogy az elkobzás fo-

ganatosítása nagyon nehezen volt kivitelezhető, az elkobzott rész „értékkel alig bírt”, és 

„az elítélt tulajdonából kihasítva okszerűen nem volt művelhető, s nem volt értékesíthe-

tő.”94 Az előbbiek miatt felszólította a népügyészt, hogy perbeszéde során ezekre a szem-

pontokra hívja fel a népbírák figyelmét, és világítson rá arra a tényre, hogy egyrészt a cse-

kély hányadban rendelkező vagyonelkobzás nem jelent komoly joghátrányt az elítéltre 

nézve, másrészt nem érhető el a törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék sem. 

                                                           
91 A hadnagy nagyon alapos számításokkal is alátámasztotta az igényét. Leírása szerint a szorosan vett 
ítéletvégrehajtás 20 percet vett igénybe, és a halál bekövetkeztétől számítva 30 percet lógott a holttest az 
akasztófán. Ennek elteltével 10 perc kellett, amíg a holttest a hullakamrába került. A számítás szerint így 
minden egyes kivégzésnél 2-3 óra ment veszendőbe, ami a 900 fő letartóztatottat figyelembe véve 2250-
2770 munkaóra megy veszendőbe. A hadnagy a 2500-as középértéket vette figyelembe, így kimutatta, 
hogy a kivégzések alkalmával 312 munkanap ment veszendőbe. (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság 
elnöki iratai.) 
92 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 2111/1945. 
93 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 34. Miniszteri rendeletek. 
94 BFL XXV. 1. d. I. A. 85. Miniszteri rendeletek. 
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4.8. A védelem és a fellebbviteli eljárás a népbírósági jogban 

A népbírósági jogban is, minden különleges jellege ellenére megmaradt a védőügyvéd sze-

repe, de ezt is, mint szinte minden klasszikus jogelvet ebben az időszakban csak bizonyos 

korlátozásokkal lehetett érvényesíteni. A háborús és népellenes bűncselekményekért perbe 

fogottaknak nem volt lehetőségük szabadon megválasztani védőiket, csak kirendelt védőt 

kaphattak, akik az esetek nagy részében nem túl nagy meggyőződéssel látták el ügyfeleik 

védelmét. 

A Budapesti Ügyvédi Kamara 1945 decemberében hozott határozatot arról, hogy há-

borús főbűnös védelmét csak kirendelt védő láthatja el, mivel a „háborús főbűnösök vé-

delmének megbízás alapján önként való elvállalása az ügyvédi állás tekintélyét súlyosan 

sérti, a kari becsülettel nem egyeztethető össze.”95 

A kommunista párt a tagjai sorába tartozó jogászoknak tulajdonképpen megtiltotta, 

hogy háborús és népellenes ügyekben védőként működjenek közre. A párt álláspontja sze-

rint a jogszabályi rendelkezéseknél erősebb az erkölcsi parancs, amely alapján a szilárd 

kommunista világnézettel rendelkezők, és azok, akik az elmúlt korszakban jog-és erkölcs-

ellenesen üldözött társadalmi réteghez tartoztak, nem vállalhatnak ilyen típusú ügyekben 

védelmet. A kommunista párt azt ugyan még nem tartotta időszerűnek, hogy az előbbiek-

ben leírt határozatát az Ügyvédi Kamara és más pártok tudomására hozza, de döntés szüle-

tett arról, hogy a gyakorlatban mindent megtesznek azért, hogy a Kamara kommunista jo-

gászt ne rendeljen ki ezekben a perekben.96 

A népbírósági eljárásban működő védőügyvédek más tekintetben sem járhattak el hi-

vatásuk alapelveinek megfelelően, mivel 1947-ben az igazságügy-miniszter átiratában sú-

lyos büntetőjogi szankciókat helyezett kilátásba azon ügyvédekkel szemben, akik halálbün-

tetés kimondása esetén újrafelvételi indítványaikkal, új tanúk és bizonyítékok felvonultatá-

sával a nyilvánvalóan bűnös személyekkel szembeni azonnali ítélet végrehajtást 

megakadályozzák. 97 

A népbírósági jogban létezett a perorvoslat intézménye, a 81/1945. számú rendelet ér-

telmében a Népbíróságok Országos Tanácsához lehetett fellebbezni a halálbüntetést, a tel-

jes vagyonelkobzást vagy állásvesztést kimondó, illetve a három évi szabadságvesztés bün-

tetést vagy a 20 000 pengő büntetést meghaladó ítélet ellen. A rendelet 1945. májusi mó-

dosítása tovább szűkítette a fellebbezés lehetőségét, az elítélt nem élhetett jogorvoslattal, 
                                                           
95 Népbírósági Közlöny 1945. december 8. 5. 
96 PSZL 698. f. 22. ő. e. Domokos József iratai. 1946. május 25. 
97 Az Ügyvédi Kamara minden további nélkül egyetértett az igazságügy-minisztérium utasításával. (BFL 
XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai VIII. B. Teljes ülési jegyzőkönyvek. 1947. június 28.) 
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ha a legsúlyosabb háborús bűncselekményekben találták bűnösnek. A védőügyvéd egyik 

esetben sem fellebbezhetett önállóan, csakis védence hozzájárulásával. A népügyész min-

den esetben fellebbezhetett, sőt öt évnél enyhébb ítélet esetén hivatalból kellett súlyosabb 

büntetést kérnie. Az 1947. évi XXXIV. törvény teljesen megszüntette a fellebbezés lehető-

ségét és csak súlyos törvénysértés esetén volt helye semmisségi panasznak. 

A Népbíróságok Országos Tanácsa teljes egészében szakbíróság volt, a politikai pár-

tok által delegált jogi szakvizsgát tett személyekből állt. Az alsóbb fokú népbíróságokhoz 

képest nagyobb önállóságot élvezett, mivel az országos tanács tagjaitól a pártok nem von-

hatták vissza a megbízatásukat. A Népbíróságok Országos Tanácsa előtt már nem folytak 

tanúkihallgatások, nem tartottak tárgyalást, a bíróság kizárólag az ügyben addig keletkezett 

iratok alapján hozta meg a döntését. A NOT abban az értelemben is fellebbviteli fórum 

volt, hogy amikor döntött a vádlott sorsáról, az első fokon eljárt népbíróság tevékenységét 

is megvizsgálta, és véleményt mondott róla. 

4.9. Népíróság és nyilvánosság 

A népbíráskodás egyik legfontosabb eleme a nép bevonása az ítélkezésbe, a minél széle-

sebb közönség előtt történő példastatuálás. 

A nyilvánosság biztosításának egyik legfőbb eszköze a nyilvános népbírósági tárgya-

lások voltak. A perek hallgatósága azonban bizonyos esetekben túl hevesen reagált a tár-

gyalásokon elhangzottakra. A tanácsvezető bírák beszámolói szerint a volt munkaszolgála-

tosok újsághirdetések útján toboroztak közönséget a munkaszolgálatosokkal kegyetlenkedő 

keretlegények tárgyalásaira, és az így megszervezett hallgatóság terrorizálta a mentőtanú-

kat, bántalmazta a vádlottak hozzátartozóit, meg akarta lincselni a vádlottakat. A rend 

fenntartása érdekében a fegyőrök sok esetben kénytelenek voltak a levegőbe lőni.98 

A későbbiekben a népbíróság vezetője az Államrendőrséghez fordult annak érdeké-

ben, hogy a tárgyalás rendjét biztosítani lehessen. A kérelem indoklása szerint gyakran 

előfordult, hogy nemkívánatos személyek a tárgyalás rendjét és menetét közbeszólásaikkal 

megzavarták, nem engedelmeskedtek a tanácsvezetők rendreutasításainak, gyakran még 

verekedésre is sor került a teremben.99 

Az Államrendőrség a karhatalom biztosítása mellett, az alkalmat kihasználva más jel-

legű feladatot is ellátott a nyilvános tárgyalásokon. A Budapesti Főkapitányság Politikai 

Rendészeti Osztálya arról értesítette a népbíróság elnökét, hogy minden tárgyalási napra 2-

2 politikai nyomozót vezényel ki, „akiknek a feladata – az általam adott utasításoknak 
                                                           
98 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai VIII. B. 1. 
99 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai X. C. 1945. június 16. 
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megfelelően – elsősorban a közönség közhangulatának lefigyelése és ennek politikai ren-

dészeti vonatkozásban való kiértékelése lesz.”100 

A népbíróság történetében a politikai vezetés részéről lépten-nyomon deklarált elv, 

hogy a magyar nép közvetlenül vegyen részt az ítélkezésben (egyrészt a delegált népbírók 

révén, másrészt a hallgatóság soraiban), a gyakorlatban tehát egyre nagyobb problémákat 

jelentett. Major Ákos már 1945 októberében jelezte az igazságügy-miniszternek, hogy a 

háborús főbűnösök ellen lefolytatott perek nem töltik be a nekik szánt felvilágosító és ne-

velő funkciót, mivel a vádlottak mártírként akarják magukat feltüntetni. Emellett úgy látta, 

hogy a nemzetközi sajtó is kedvezőtlen képet fest majd a tárgyalások alapján Magyaror-

szágról.101 Major azt javasolta a miniszternek, amennyiben politikai szempontból feltétle-

nül szükségesnek látja a nyilvánosságot, abban az esetben rádióközvetítéssel vagy hang-

szóró segítségével kellene megoldani a problémát, mivel ezekben az esetekben bármikor 

meg lehet szakítani a közvetítést.102 A miniszter azonban nem osztotta Major aggodalmait 

és a levélre írt saját kezű feljegyzésének tanúsága szerint arra utasította a népbíróság elnö-

két, hogy a perek tárgyalása a nyilvánosság előtt történjen. Így az 1945. október 29-én 

kezdődő Bárdossy László elleni pert a Zeneakadémia nagytermében folytatták le, ahol Ma-

jor Ákos már meggyőződéssel hangoztatta az összegyűltekhez intézett beszédében: „A 

népbírósági tárgyalásokon a törvény elrendeli a nyilvánosságot. Ámde a budapesti ostrom 

romboló eseményei folytán az igazságügyi kormányzatnak igen nehéz feladatot kellett 

megoldani annak érdekében, hogy a tárgyaláshoz megfelelő helyiséget tudjon biztosítani. 

[...] Színpadra vinni a bíróságot nem lehet, nehogy a hely profanizálja a bíráskodást. Ezért 

esett a választás a Zeneakadémiára, amely a művészetek temploma. Ezt most az igazság-

szolgáltatás templomává alakítjuk át.“103 

A nyilvánossággal való kapcsolattartás egy sokkal szakmaibb indíttatású eszköze volt 

a heti rendszerességgel megjelenő népbírósági szaklap elindítása. A Budapesti Népbírósá-

gon merült fel először az a gondolat, hogy szükség lenne egy hivatalos közlöny kiadására 

is, amely az előforduló jogeseteket nem csupán szakmai szempontból, hanem politikai vo-

                                                           
100 Uo. 1945. július 23. 
101 „A közönséggel való viaskodásnak a nemzetközi sajtóorgánumokban való megtárgyalása a magyar 
demokráciára nem lehet előnyös.” – jósolta Major Ákos. (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki 
iratai XII. A.) 
102 A kérdés annak kapcsán merült fel, hogy az igazságügy-miniszter utasította Majort, keressen megfelelő 
épületet a nyilvános tárgyalások lefolytatására. Erre egyetlen épületet talált Major Ákos alkalmasnak, a 
Városi Színház épületét, amellyel kapcsolatban azonban azt is jelentette, hogy a bérleti díja nagyon magas 
(alkalmanként 100 000 pengő), azon kívül a teljes károkozásért is felelősséget kell vállalnia a minisztéri-
umnak. (A jelentésre lásd előző jegyzet jelzetét!) 
103 Idézi KARSAI ELEK: Ítél a nép. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977. 18. 
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nalon is tárgyalná. A népbíróságok négy hónapos működése után Major Ákos úgy látta, 

hogy az országban működő népbíróságok között nincs semmiféle kapcsolat, azok egymás-

tól teljesen függetlenül ítélkeznek. Az egységes bírói gyakorlat megteremtése, a Budapesti 

Népbíróság elvi jelentőségű döntéseinek megismertetése érdekében mindenképpen szüksé-

gesnek látta egy szaklap kiadását. Major szándéka szerint emellett népszerűsítő funkciót is 

betöltene a lap. A közvélemény tájékoztatását azért is égetően fontosnak tartotta, mert így 

a bíróságot érintő bírálatok számát is csökkenteni lehetne.104 

Az előbbiekben leírt tervek alapján indult el 1945. november 8-án a Népbírósági Köz-

löny, amely 1946. október 3-tól már Ítélet címmel jelent meg.105 A beköszönő számban a 

szerkesztő röviden összefoglalta a lap célkitűzéseit: „Hétről hétre ismertetjük a népbíró-

ságok ítélkezéseit, a fellebbviteli fórum: a Népbírók Országos Tanácsának ítéleteit, ame-

lyek elvi jelentőségű állásfoglalásukban zsinórmértékül szolgálhatnak a múlt rendszerrel 

való leszámoláshoz. Súlyt helyezünk a népbíróságok igazolási fellebbezési döntéseinek 

közléseire, mert az igazoló bizottságok sokszor ellentétes állásfoglalásai után ugyancsak 

útmutatásul szolgálnak arra, kivel szemben lehet megbocsátást alkalmazni és kivel szem-

ben kell megvédeni a demokratikus Magyarországot. Viszont a népbíróságok munkáját 

kívánjuk elősegíteni, amikor közöljük a kitűzött összes tárgyalások jegyzékét, hogy aki 

valakiről felvilágosítással tud szolgálni, az megjelenhessen a tárgyaláson, és tanúvallomást 

tehessen. Ezen kívül a szükséghez képest egy-egy fontosabb ügyben ismertetjük a vádira-

tot, egyes tárgyalásokhoz reflexiókat fűzünk, végül a felvetődő közérdekű problémákat 

külön cikkben megtárgyaljuk.”106 

4.10. A népügyészség és az államrendőrség 

A népbíróságok mellett működtek a népügyészségek, amelyeknek alapvető szerepük volt a 

per menetének, különösen a laikus népbíráknak a befolyásolásában. Elég gyorsan kialakult 

az a gyakorlat, hogy a nagyobb jelentőségűnek ítélt perekben a népügyészség vezetője ki-

jelölt egy politikai ügyészt is a vádat képviselő népügyész mellé. A politikai ügyész szinte 

mindig egy megbízható újságíró volt, akinek az volt a feladata, hogy közérthető módon, 

ideológiai szólamokkal megtűzdelve, szenvedélyes hangon, mintegy néptribun módjára, az 

érzelmekre hatva döntse el a per kimenetelét. 

                                                           
104 A megindítandó lap terveivel kapcsolatban részletes adatok: BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság 
elnöki iratai VII. E. 
105 A lapot az igazságügy-minisztérium sajtóosztálya adta ki, a heti rendszerességgel megjelenő lap szer-
kesztője Hajdu Endre volt. 
106 Az olvasóhoz! In: Népbírósági Közlöny, 1945. november 8. 



 

52 

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének főtitkára alapvető fontosságúnak tartot-

ta, hogy az újságírók ne maradjanak ki a nemzet erkölcsi megtisztításának folyamatából, 

különösen azért, mivel „talán az újságíró társadalom volt az, amelyik legodaadóbban szol-

gálta ki a reakciót, most az újságíró társadalomnak vezetnie kell a demokrácia szolgálatá-

ban.”107 

A jogászi képesítéssel rendelkező népügyészek is szigorú utasításokat kaptak arra 

nézve, hogy miként végezzék a munkájukat. Kerekesházy József népfőügyész 1945 szep-

temberében szigorúan előírta minden népügyésznek, hogy a bíróság előtt elsődlegesen az 

ügy politikai célzatát és politikai hátterét emeljék ki. A cselekményközpontú megközelítés 

helyett a tettes egyéniségének vizsgálatát tartotta fontosnak: „ha a tettes értelmiségi, sze-

rezzék meg élettörténetét, derítsék fel személyes körülményeit, műveltségét, osztályhely-

zetét, állapítsák meg, miként jutott kapcsolatba a jobboldali mozgalmakkal, állapítsák meg, 

hogy a kapcsolata egy lelki fejlődés törvényszerű következménye volt-e, avagy alkalom-

szerűen, mechanikus úton kapcsolódott a büntetőjogi értékelés alá eső mozgalmakhoz? 

Amennyiben a terhelt meggyőződéses bűntettesnek mutatkozik, megállapítandó, hogy a 

tettes lelki fertőzöttsége a jelenben is fennáll-e, hogy cselekménye büntetést érdemlő voltát 

felismerte-e, felderítendő, hogy a tettes műveltségénél, társadalmi súlyánál, egyéni képes-

ségeinél és tevékenységénél fogva vezető volt-e, vagy vezetett?”108 

A népfőügyész utasításában már a bűncselekmények elkövetésének motívumát is su-

galmazta: „A tapasztalat azt mutatja, hogy az elkövetett fasiszta háborús és népellenes 

bűncselekmények motívuma az esetek jelentékeny részében nem az eszme iránti hűség 

volt, hanem mérhetetlen harácsolási és vagyonszerzési vágyban jutott kifejezésre s a legkü-

lönbözőbb formák között valósult meg. Ezért fontos a legtüzetesebben vizsgálni s megálla-

pítani, hogy ezek a minden erkölcsi alapot nélkülöző hazaáruló kalandorok és családtagjaik 

fokról fokra, az események fejlődésével hogyan vagyonosodtak, míg eljött a Nyugatra vo-

nulás nagy pillanata, amikor azután minden hordozható értéket magukkal vittek s ezzel 

végleg kifosztották az országot. Soha vissza nem térő alkalom ez a bűnösök igazi jellem-

                                                           
107 Gyöngyösi Nándor csatolta leveléhez azon újságírók névsorát, akiket a szövetség alkalmasnak talált 
ennek a posztnak a betöltésére: Horváth Márton (Szabad Nép), Dr. Gyöngyösi Nándor (Szabad Nép), 
Haraszti Sándor (Szabadság), Vass László (Szabad Szó), László Ferenc (Kis Újság), Bálint Imre (Világ). 
A levél tájékoztatott arról is, hogy Szalai Sándor és Horváth Zoltán a Népszava munkatársai már megkap-
ták népügyészi megbízatásukat. (MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 
17139/1945.) 
108 MOL XIX–E–1–l. Igazságügyi Minisztérium Népbírósági Osztály 17785/1945. 
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képének a megfestésére és népünk előtt való igazolására annak, hogy az országot kizárólag 

anyagi előnyökért adták el.”109 

A belügyi társszervekkel való együttműködés a kezdeti időszakban nem volt teljesen 

zökkenőmentes. Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter egy 1945 augusztusában Erdei 

Ferenchez intézett átiratában azt kifogásolta, hogy a politikai rendőrség népügyészeket, 

államügyészeket, bírákat tartóztat le az igazságügy-miniszter engedélye nélkül. Ez a gya-

korlat Valentiny szerint az igazságszolgáltatás tekintélyét sérti, a népbíráskodást pedig 

megbénítja.110 

Az igazságügyi és belügyi tárca között azonban már korábbról eredtek az ellentétek. 

Valentiny az 1945. június 27-ei minisztertanácsi ülésen előterjesztett egy rendeletterveze-

tet, amelynek az volt a célja, hogy a népbírósági eljárásokat az elvárásoknak megfelelően 

gyorsítani lehessen. Az eredeti állapot szerint a Tömpe András vezette magyar államrend-

őrség politikai rendészeti osztályának feladatkörébe tartozott a „főváros fasiszta bűnözőit a 

Néptörvényszék elé állítani, a fasiszta érzelmű egyénektől a fővárost megtisztítani, és vé-

gül a demokratikus Magyarországgal szemben álló mindennemű szervezkedést és moz-

galmat likvidálni.”111 Az osztály működésének hatásfokára jellemző volt, hogy saját beval-

lásuk szerint is az ügyek jelentős részét a társadalom közreműködésének segítségével (be-

súgás, feljelentés) adták át a népügyészségnek, és csak 40 százalékban támaszkodtak saját 

nyomozásuk eredményeire. Így természetesen a népügyészség az eljárási formaságok leg-

messzemenőbb mellőzése mellett is a hozzá áttett ügyek 50 százalékában tudott csak vádat 

emelni, míg a népbíróságok a legnagyobb buzgalom mellett is a vádiratos ügyek 50 száza-

lékában kénytelenek voltak felmentő ítéletet hozni. Az igazságügy-miniszter ezért úgy 

látta, hogy a felelősségre vonás azért nem történhetett meg a várt ütemben, mert a nyomo-

zással megbízott államrendőrség nagyon sok más ügy nyomozásával és egyéb közigazgatá-

si tennivalók ellátásával töltötte az idejét. Emellett Valentiny kétségbe vonta azt is, hogy a 

rendőrséghez újonnan felvett személyzet rendelkezik-e a megfelelő szakértelemmel és 

gyakorlattal az ilyen típusú munkához. Valentiny szerint az hozhat erre a helyzetre megol-

dást, ha felállítanak egy központi nyomozótestületet országos illetékességgel a népbíróság 

hatáskörébe tartozó ügyek kivizsgálására. A kommunista párt a rendőrség elleni hajszának 

                                                           
109 Uo. 
110 A dokumentumot közli: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1. köt. I. m. 66–67. 
111 Idézi PALASIK MÁRIA : „Üstökön ragadni a reakciót” Az államrendőrség és a politikai rendőrség kezde-
tei. In: Beszélő, 1999. november. 77. 
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minősítette a tervezetet, ezért éles vita bontakozott ki a két fél között, amelynek végén 

Valentiny Ágoston be is nyújtotta a lemondását.112 

Az államrendőrségnek azonban azon túl, hogy a háborús és népellenes bűnösök elleni 

nyomozást lefolytatta és közreműködött a bíróság elé állításukban, volt még egy nagyon 

fontos szerepköre, amely nélkül nem lenne teljes a korszak ítélkezési gyakorlatáról alkotott 

kép. Azokban az esetekben, amikor a népbíróság felmentő ítéletet hozott, még mindig 

megvolt a lehetősége az éber állami szerveknek, hogy ezt a hibát korrigálják. A rendőrség 

ugyanis elrendelhette a polgári személyeknek kontradiktórius eljárás nélküli, közigazgatási 

úton történő őrizetbe vételét, lakóhelyükről való kitiltását, más községben való őrizetbe 

helyezését, rendőri felügyelet alá helyezését, illetve rendőrhatósági őrizetbe vételét (inter-

nálását). A szükséges intézkedések megtételére a rendőrhatóság teljesen szabad kezet ka-

pott, és természetesen élt is ezzel a lehetőséggel. Egy 1939-es miniszterelnöki rendelet 

alapján a korábbi, vagy az aktuálisan fasiszta illetve népellenes magatartásuk miatt veszé-

lyes személyekkel szemben, vagy azok ellen, akik az ország demokratikus szellemben való 

újjáépítését gátolni igyekeztek, széles körben alkalmazta a rendőrhatósági őrizet alá helye-

zést (internálás) és a rendőrhatósági felügyelet alá helyezést. A gyakorlati lebonyolítása 

ennek úgy történt, hogy a népbíróság kihirdette a felmentő ítéletet, azonban rögtön közölte 

is az ártatlannak talált személlyel, hogy ügyét átteszik a rendőrség politikai osztályára és a 

közigazgatási eljárás lefolytatása érdekében azonnal át is kísérik oda.113 

                                                           
112 1945. július 21-től Ries István töltötte be az igazságügy-miniszteri posztot. (Dálnoki Miklós Béla kor-
mányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1944. december 23.–1945. no-
vember 15. A kötet. Szerk., jegyzetek, bevezető tanulmány SZŰCS LÁSZLÓ. Magyar Országos Levéltár, 
Budapest, 1997. 591. és 601–602.) 
113 A belügyminiszteri utasítás értelmében internálandók: 1. 1944. március 19. előtt léptek be a nyilaske-
resztes pártba, szervezői és vezetői voltak; 2. Magyar Megújulás Pártjának tagjai, a Festetich és a Pálffy 
féle csoportok tagjai; 3. A Nemzeti Munkaközpont szervező és vezető tagjai; 4. A Magyar Élet Pártja 
jobboldali csoportjának tagjai, 5. Magyar–Német Társaság, Antibolsevista Ifjúsági Tábor, Faluszövetség, 
Etelközi Szövetség, Ébredő Magyarok Egyesülete, Honszeretet, Kékek Klubja, Keleti Arcvonal Bajtársi 
Szövetség, Kettőskereszt, Vérszövetség, Levente Egyesület, Magyar Jövő Szövetség, Magyar Országos 
Véderő Egylet, Magyar Nemzeti Szocialista Párt, Magyar Élet Pártja, Magyar Megújulás Pártja, Magyar 
Tudományos Fajvédő Társaság, Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete, Népakarat Pártja, Nyilaskeresztes 
Párt Hungarista Mozgalom, Országos Vitézi Szék, Országos Nemzetvédelmi Bizottság, Turul Szövetség, 
Zsidókutató Intézet tagjai; 6. Azok a pártonkívüliek, akik magatartásukkal valamely reakciós cél elérésé-
hez nyújtottak segítséget; 7. Akik feltehetően valamely népbírósági rendeletbe ütköző cselekményt követ-
tek el, de a bizonyításhoz szükséges adatok beszerzése túl hosszú időt venne igénybe, 8. Feljelentők, besú-
gók; 9. Kocsmárosok, trafikosok, borbélyok és azok, akik a közönséggel való közvetlen kapcsolatuk során 
terjesztői voltak a fasiszta propagandának; 10. Az ország területén tartózkodó német állampolgárok, kivé-
ve a zsidó nemzetiségűek; 11. Aki az elhagyott javakra vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem, vagy 
nem az előírt módon tesz eleget; 12. Aki a gyapjútermés, a nyersolaj, a textil nyersanyag, az ásványi olaj 
termelésére és forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi. – Rendőri felügyelet alá kell helyezni: 1. 
Aki a letűnt fasiszta kormányrendszereket, pártokat, vezető személyiségeket, az imperialista háborút nyil-
vánosan feldicsérték vagy demokráciaellenes magatartásukat a nyilvánosság előtt is kifejezésre juttatták; 
2. Akiket régebbi fasiszta beállítottságuk miatt a közszükségleti cikkek nyilvános árusításának engedélyé-
nél mellőzni kell; 3. Akiket régebbi fasiszta beállítottságuk miatt a közszereplésnél mellőzni kell: újság-
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4.11. A népbíróságok felszámolása 

A Budapesti Népbíróság első korszakának lezárását jelentette Major Ákos 1946. novembe-

ri felmentése az elnöki megbízatás alól és a Népbíróságok Országos Tanácsa vezetőjévé 

való kinevezése. A népbíróság teljes ülésén Bajor László, a népbírósági ügyosztály vezető-

je is búcsúbeszédet tartott, ahol így foglalta össze Major Ákos érdemeit: „Elnök úr soha-

sem tévesztette szem elől, hogy ezekben a perekben a nép mond ítéletet ellenségei felett. 

Nem tévesztette szem elől, hogy a megtorlásnak – a helyesen értelmezett emberiesség és 

igazságosság jegyében bár – de kérlelhetetlennek és gyorsnak kell lennie. Érezte és tudta és 

ezt minden megnyilvánulásában kifejezésre is juttatta, – a népbíráskodás nem arra való, 

hogy jogászkodjunk, legkevésbé arra, hogy a klasszikus büntetőjogi tétel jegyében lehető-

leg mindent a vádlott javára magyarázzunk. Nem feledkezett meg a bíróság politikai külde-

téséről, s hogy mint politikai bíróság a fél évszázaddal ezelőtt alkotott perrendi jogszabály-

ok merev alkalmazásával nem elégíthetjük ki azt a politikai szükségszerűséget, ami ezt a 

bíróságot életre hívta.”114 

Major Ákos utódjául Nagy Károlyt nevezték ki, akinek a háborús és népellenes bűnö-

sök felelősségre vonása mellett már új kihívással is szembe kellett néznie. Rá várt az a fel-

adat, hogy a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló 1946. 

évi VII. törvénycikket az elvárásoknak megfelelően alkalmazza. Bajor László köszöntő 

beszédében intette is az új elnököt, hogy kerüljön minden felesleges formaságot, és felhívta 

Nagy Károly figyelmét arra, hogy ezekben az ügyekben a politikai vezetés elsődleges elvá-

rása a gyorsaság. A népbíróságok jövőbeni szerepét szintén felvázolta beszédében az ál-

lamtitkár. Leszögezte, hogy a népbíróság a háborús és népellenes bűnösök megbüntetésé-

vel még nem fejezte be küldetését, a kormány tervei szerint bizonyos átszervezés után a 

sajtó és politikai bűncselekmények elbírálása tartozna a hatáskörébe, illetve eljárna minden 

olyan ügyben, amely a dolgozók, a közösség érdekeit sérti. Ha a népbíróságok ilyen for-

mában nem is maradnának meg, működésük mindenképpen mintaként fog szolgálni arra, 

hogyan kell a népi elemeket bevonni az ítélkezésbe. Nagy Károly elnöklete alatt történt 

meg a népbíróság szervezetének egyik fontos átalakítása is, az 1947. évi XXXIV. törvény-

cikk értelmében a Polgári Demokrata Párt és a Szakszervezeti Tanács kiküldöttei 1948-tól 

                                                                                                                                                                                
írók, színészek, ügyvédek, tanárok, orvosok, mérnökök; 4. A régebbről fasiszta beállítottságúnak ismert 
személyek, akik csalárd módon különböző előnyök megszerzése érdekében valamelyik demokratikus 
pártba felvetették magukat. (BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai I. A. 13. és I. A. 14. Mi-
niszteri rendeletek.) 
114 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai VIII. B. 7. Teljes ülési jegyzőkönyvek, 1946. no-
vember 23.  
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már nem vettek részt az ítélkezésben. A népbíróság elnöke az 1948. január 14-ei népbírói 

teljes ülésén méltatta a Budapesti Népbíróság három éves teljesítményét, amelynek során a 

bíróság 239 halálbüntetést szabott ki, 1186 személyt ítéltek kényszermunkára, 5310 vádlot-

tat börtönbüntetéssel sújtottak, vagyonelkobzás mellékbüntetést pedig 2179 esetben alkal-

maztak.115 

1949. elejétől (pontos adatot a kinevezésére nem találtam) Olti Vilmos töltötte be a bí-

róság elnökének posztját, a Budapesti Népbíróság történetének utolsó elnöke pedig Jankó 

Péter lett, aki 1949. szeptember 7-én tette le hivatali esküjét és rá tulajdonképpen már csak 

a népbíróság felszámolásának feladata maradt. 

Az 1948-as évtől folyamatosan megszüntették a népbíróságokat, így bizonyos átszer-

vezést kellett végrehajtani az illetékességet illetően. A 3800/1948-as igazságügy-miniszteri 

rendelettel felszámolták a balassagyarmati, az egri, a székesfehérvári, a szolnoki, a kalo-

csai, a nyíregyházai, a sátoraljaújhelyi, a soproni, a veszprémi, a zalaegerszegi, a nagyka-

nizsai, a szekszárdi, a bajai és a gyulai népbíróságokat és a melléjük rendelt népügyészsé-

geket. A Budapesti Népbíróság feladata lett, hogy a megszűnt balassagyarmati, egri, szé-

kesfehérvári és szolnoki népbíróság folyamatban lévő ügyeit átvegye, és eljárjon azokban. 

A legtovább fennálló Budapesti Népbíróság 1950. január 1-én fejezte be működését, a 

4281/1949-es minisztertanácsi rendelet adott utasítást a felszámolására. A bíróság még el 

nem intézett ügyeit átiktatták a Budapesti Büntetőtörvényszékhez, és itt történt meg az 

ítélethozatal is, most már a hagyományos felépítésű bírósági struktúrában. 

Az igazságügyi szervezetekre vonatkozó jogszabály 1951. január 1-jétől a megyei bí-

róság hatáskörébe utalta a háborús és népellenes bűncselekmények elbírálását, a 73/1950. 

számú minisztertanácsi rendelet értelmében pedig a Népbíróságok Országos Tanácsa is 

befejezte a működését. 

A Budapesti Népbíróság története a számok tükrében egy nagyon széles körre kiterje-

dő felelősségre vonás képét mutatja. Összesen 24 835 személy került bíróság elé, és ebből 

11 884 marasztaló, 5669 felmentő ítélet született, a fennmaradó 5787 ügy egyéb határozat-

tal zárult. A Budapesti Népbíróság 384 halálos ítéletet mondott ki és 160 esetben végre is 

hajtották az ítéletet. A bíróság főként szabadságvesztés büntetéseket hozott, 141 esetben 

életfogytig tartó, 343 esetben 10-től 15 évig terjedő, 874 esetben 5-től 10 évig terjedő, 

4538 esetben 1-től 5 évig terjedő, 4082 esetben 1 év alatti börtönbüntetést szabott ki. Sú-

lyos szankciónak minősült a kényszermunka kimondása, 248 személynél alkalmazott élet-

                                                           
115 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai VIII. B. 23. Teljes ülési jegyzőkönyvek. 
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fogytig tartó, 441 személynél 10-től 15 évig terjedő, 348 személynél 5-től 10 évig terjedő, 

341 személynél 3-tól 5 évig terjedő, 128 személy esetén pedig 3 év alatti kényszermunka 

büntetést alkalmazott a bíróság.116 

 

 

                                                           
116 ZINNER TIBOR: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1945–1949. In: 
Történelmi Szemle, 1985. 1. sz. 120–121. 
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5. Az 1956 utáni megtorlás bírósági szervezete 

Az 1945 után létrehozott népbíróságok felszámolása után megkezdődött a teljes jogszolgál-

tatási rendszer átszervezése és konszolidálása. A bírósági szervezetről szóló 1954. II. tör-

vény révén megkezdődött a különbíróságok nélküli szervezet felállítása. Az 1956-os forra-

dalom leverése után azonban ismét szerepet kaptak a korábban már „jól bevált” népbírósá-

gi különtanácsok. 

Az 1956-os forradalom leverése után az új hatalmi elitnek először is a saját legitimá-

cióját kellett megalapoznia. A szovjet páncélosok védelme alatt 1956. november hatodiká-

ról hetedikére virradó éjszaka Budapestre szállított Magyar Forradalmi Munkás–Paraszt 

Kormány törvényessége alkotmányjogi szempontból nagyon ingatag alapokon nyugodott, 

nemzetközi elismertsége kétséges volt.117 A hatalom elfogadtatásához a régi-új pártvezetés 

a társadalom nyílt vagy lappangó ellenállásával szemben az erő eszközével lépett fel. Az 

1956 decemberében megszerveződő karhatalom fegyvertelen tüntetőkre leadott sortüzei, a 

forradalmi bizottságok betiltása, a munkástanácsok vezetőinek elhurcolása a társadalom 

megfélemlítésének eszközei voltak. A rendteremtés átgondoltabb végrehajtásához szüksé-

ges jogszabályok kibocsátására már a forradalom leverése utáni hetekben sor került. A 

statáriális eljárásra vonatkozó rendelkezések elsődleges célja az ország pacifikálása, a 

fegyveres ellenállás megtörése volt. A forradalom résztvevőivel szembeni tervszerű és 

tömeges leszámolásához szükséges jogi hátteret és szervezetrendszert azonban csak 1957. 

április–májusára sikerült megteremteni.118 

                                                           
117 A Kádár kormány megalakulására lásd HUSZÁR TIBOR: Kádár János politikai életrajza 1957. november 
– 1989. június. 2. kötet. Szabad Tér Kiadó–Kossuth Kiadó, Budapest, 2003. 
118 Az 1956-os forradalmat követő megtorlással kapcsolatos források feldolgozásában Jobbágyi Gábornak, 
Kahler Frigyesnek, M. Kiss Sándornak és Zinner Tibornak van kiemelkedő szerepe. Jobbágyi Gábor munká-
iban egyes perek elemzése során von le következtetéseket a koncepciós eljárások sajátosságairól. (JOBBÁGYI 

GÁBOR: Az 1956 utáni megtorlási eljárások In: Jogtudományi Közlöny 1998. 12. sz. 472–480.; JOBBÁGYI 

GÁBOR: „Ez itt a vértanúk vére”. Az 1956 utáni megtorlási eljárások. Kairosz Kiadó 1998.) Kahler Frigyes 
és M. Kiss Sándor munkái a megtorlás általános jogi kereteit elemzik, illetve Kahler Frigyes néhány kiemelt 
jelentőségű per segítségével is bemutatja a bíróságok és ügyészségek működését. (KAHLER FRIGYES: Jogha-
lál Magyarországon 1945–1989. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993.; KAHLER FRIGYES – M. K ISS SÁNDOR: Kinek 
a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban. A fordulat napja, ismét sortüzek, a Nagy per. Püski – Kortárs, 
Budapest, 1997.; KAHLER FRIGYES: Szemtől-szembe a múlttal. Válogatott írások, Kairosz Kiadó , Budapest, 
1999.; KAHLER FRIGYES: A Brusznyai-per. Emberi sorsok a politikai megtorlás idején, Kairosz Kiadó, Buda-
pest, 2001.; KAHLER FRIGYES: A megtorlás történetéhez – a büntetőjog általános részének alkalmazása 1956 
után. In: Magyar Jog, 1991. 10. sz. 581–587.; KAHLER FRIGYES: A megtorlás történetéhez – a büntetőjog 
különös részének alkalmazása 1956 után. In: Magyar Jog, 1992. 1. sz. 1–5.; KAHLER FRIGYES: A megtorlás 
történetéhez – a büntető eljárási jog néhány kérdése 1956 után. In: Magyar Jog, 1992. 2. sz. 76–79.) A meg-
torlás szervezeti kereteiről és politikai irányítottságáról szóló legteljesebb feldolgozásokat Zinner Tibor jelen-
tette meg. (ZINNER TIBOR: XX. századi politikai perek. A magyarországi eljárások vázlata. 1944/1945–1992. 
Rejtjel Kiadó, Budapest, 1999.; ZINNER TIBOR: A kádári megtorlás rendszere, Hamvas Intézet, Budapest, 
2001.) 
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A leszámoláshoz szükséges ideológiai keretet pedig a szocialista törvényesség újon-

nan megalapozott elmélete biztosította. A szocialista törvényesség fogalmára vonatkozóan 

a Kádár-korszak későbbi éveiben kötetnyi irodalom keletkezett az uralkodó ideológia szel-

lemének megfelelően. Tanulmányom bevezetőjében azonban egy olyan munkából idézek, 

amely a megtorlás csúcspontján, 1957 nyarán íródott. Az ideológia cinizmusának bemuta-

tására annál is alkalmasabb ez a pár oldalas brosúra, mivel a korszak gyakorló ügyésze, 

vádiratainak szerkesztője tollából származik.119 

Az összeállítás elsősorban a nyomozóhatóság tagjai számára készült, ezért igyekezett 

közérthetően fogalmazni és a megértést segítendő példákkal próbálta a problémát illuszt-

rálni. A fogalom megközelítésénél az ellenség álláspontjából indult ki: „Az ellenséges, 

vagy ilyen befolyás alatt álló kategóriák a szocialista törvényességet olyan frázisnak tekin-

tik, melynek gyakorlati megnyilvánulása nyers erőszakot jelent a fennálló szocialista társa-

dalmi rend minden ellenfelével és ellenzőjével szemben, akár a törvények kiterjesztő al-

kalmazása útján is.” A szerző ezt a megközelítést mindannak ellenére visszautasította, hogy 

tapasztalatai szerint saját elvtársai körében is gyakorta találkozott ezzel a nézettel. A törvé-

nyességgel kapcsolatos legnagyobb veszélyt a főügyész a túlkapásokban vagy a liberaliz-

musban látta. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy a nyomozóhatóság tagjai nem tették 

eléggé magukévá a párt politikáját. „Amikor ütni kellene az ellenségre, a bűncselekmény 

elkövetőire (ezt nem szó szerint kell érteni), akkor elnézőek, határozatlanok, amikor a tör-

vényesség adta keretek között kellene eljárniok, akkor „szűk nekik a keret”, bántalmazzák 

az embereket, jogtalanul járnak el, önkényeskednek.” Szénási értékelte a törvényesség ak-

tuális állapotát is, ennek kapcsán megállapította, hogy 1956 szeptemberében ugyan a tör-

vényesség magas színvonalon állt, de még távol volt a tökéletestől. Szerinte az államveze-

tés túlzott liberalizmusának volt köszönhető, hogy az írók a kommunisták ellen izgathattak. 

A téma lezárására a következő sommás választ adta: „És bár a törvényesség legsúlyosabb 

ellenpólusa az önkény, beteg az a törvényesség, melyet opportunizmus és liberalizmus 

jellemez.”120 

5.1. A megtorlás jogszabályi háttere 

A rendteremtéshez szükséges jogszabályok kibocsátása már a forradalom leverése utáni 

első hetekben megkezdődött. A statáriális ítélkezést lehetővé tevő rendeletek még kizáró-

lag azzal a céllal készültek, hogy a fegyveres csoportokat leszereljék, és megakadályozzák 
                                                           
119 BFL XXV. 60. b. Fővárosi Főügyészség TÜK igazgatási iratok Ig. 014/1957. Gondolatok a törvényes-
ség fogalmáról. Írta: Dr. Szénási Géza. (Szénási Géza (1919–1979) 1956. november 16. és 1975. novem-
ber 30. között legfőbb ügyész.) 
120 Uo. 
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a további harcokat. A tömeges és tudatos megtorláshoz szükséges jogi háttér és szervezet-

rendszer megteremtése csak 1957. május–júniusára történt meg. Erre az időre döntötte el a 

politikai vezetés, hogy kikkel és milyen módon kíván leszámolni, és 1957 végére az igaz-

ságügyi apparátust is alkalmassá tette a politikai akarat végrehajtására. 

Az 1956. évi 22. számú törvényerejű rendelet az egyes bűncselekmények tekintetében 

a büntetőeljárás egyszerűsítéséről az első jogszabály,121 amelyet a felelősségre vonáshoz 

alkottak, de végül a gyakorlatban nem alkalmazták. 1956. november 12. és 1957. január 

15. között volt hatályban. Ennek értelmében vádirat nélkül bíróság elé állíthatók lettek vol-

na mindazok, akiket gyilkosság, szándékos emberölés, gyújtogatás, rablás, fosztogatás, 

lőfegyver jogtalan használatával elkövetett bűntett vagy ezen cselekmények kísérlete miatt 

tetten értek. Az eljárásban a bizonyítékokat azonnal a bíróság elé kellett volna tárni. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1956. évi 28.122 és 32. számú törvényerejű ren-

delettel123 (1956. december 11-én és 13-án hirdették ki) vezette be a statáriális bíráskodást. 

A rendelet alapján a katonai bíróságok járhattak el 1957. november 3-ig.124 A rögtönbírás-

kodás hatályát a következő bűncselekményekre terjesztette ki az Elnöki Tanács: 

1. gyilkosság 

2. szándékos emberölés 

3. gyújtogatás 

4. rablás (fosztogatás) 

5. közérdekű üzemek vagy a közönség életszükségletének ellátására szolgáló üze-

mek szándékos megrongálásával elkövetett bűntett, illetve ezen bűntettek kísérle-

te125 

6. lőfegyver, lőszer, robbanószer, robbanóanyag engedély nélküli tartása. 

Ha a bíróság a fenti bűncselekményekben bűnösnek mondta ki a vádlottat, csak halál-

büntetést szabhatott ki. 

                                                           
121 Magyar Közlöny, 93. sz. 1956. november 12. 
122 Magyar Közlöny, 100. sz. 1956. december 11. 
123 Magyar Közlöny, 102. sz. 1956. december 13. 
124 Az 1957. évi 62. számú törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodási eljárás megszüntetéséről 1957. no-
vember 3-án jelent meg a Magyar Közlönyben (117. sz.). „A törvényes rend és közbiztonság helyreállítása 
terén az elmúlt egy év alatt elért számottevő sikerek lehetővé teszik az átmeneti időre bevezetett rögtönbí-
ráskodási eljárás megszüntetését.” – indokolt a tvr. bevezetője. A folyamatban lévő ügyek tárgyalására a 
polgári bíróságokat jelölte ki a tvr., illetve lehetőséget adott az ügyésznek arra, hogy népbírósági eljárás 
lefolytatását indítványozza. 
125 A 2/1957. évi kormányrendelet értelmében nélkülözhetetlen közérdekű üzem minden olyan állami, 
mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi üzem, amelyben a rendszeresen foglalkoztatott dolgozók száma 
meghaladja a 100 főt. 
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1956. december 12-én tette közzé a Magyar Közlöny a 6/1956 számú kormányrende-

letet, amely a rögtönbíráskodás részletes szabályait tartalmazta.126 A rendelet a büntetéski-

szabás tekintetében enyhítést tartalmazott, mivel lehetővé tette, hogy a halálbüntetés mel-

lett a bíróság határozott tartamú börtönbüntetést is alkalmazhasson.127 A kormányrendelet 

szabályozta a bíróság elé állítás feltételeit, a bíróság előtti tárgyalásra és a végrehajtásra 

vonatkozó szabályokat.128 

1956. december 15-én jelent meg az Elnöki Tanács 37. számú határozata a rögtönítélő 

tanácsok kijelöléséről. A rendelet lehetőséget adott arra, hogy a rögtönbíráskodás alá tarto-

zó ügyekben a katonai bíróságokon kívül a fővárosi, valamint a megyei bíróságokon szer-

vezett tanácsok is eljárhassanak. Az eljárásra illetékes bíróságok kijelölésére az igazság-

ügy-miniszter – a Legfőbb Ügyésszel egyetértésben – kapott felhatalmazást.129 

A jogszabályok megalkotásának körülményeiről Jászai Dezső, igazságügy-miniszteri 

főosztályvezető.130 1957. április 16-ai összefoglalója ad fontos háttérinformációt.131 A be-

számoló szerint a rögtönbíráskodás bevezetésének jelentőségét a bírói kar nem értette meg. 

                                                           
126 A Magyar Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány 6/1956. (XII. 11.) rendelete a rögtönbíráskodás rész-
letes szabályainak megállapításáról. Magyar Közlöny, 101. sz. 1956. december 12. 
127 A tíztől tizenöt évig terjedő börtönbüntetés kiszabását abban az esetben tette lehetővé a jogszabály, ha a 
köznyugalom helyreállítása és a társadalom rendjének védelme a halálbüntetés alkalmazását nem tette 
szükségessé. Emellett előírta, hogy a huszadik évét még be nem töltött terhelt esetében halálbüntetés he-
lyett tíztől tizenöt évig terjedő börtönbüntetést, a tizennyolcadik évét még be nem töltött terhelt esetében 
öt évtől tíz évig terjedő börtönbüntetést kell kiszabni. 
128 A rögtönbíráskodás eljárási szabályai – az állam védelmét szolgáló gyorsaság érdekében – megfosztják 
a terheltet a rendes eljárásban őt megillető garanciáktól. Az eljárás leghosszabb időtartama (az ítélethoza-
talt is beleértve) háromszor huszonnégy óra lehetett. Az eljárás a szóbeliségre és a nyilvánosság kizárására 
épült, az ügyész a vádat a zárt tárgyaláson terjesztette elő szóban. A bíróság az ítélethozatalkor nem mér-
legelhette az esetleges enyhítő körülményeket. A bíróság határozata ellen perorvoslatnak nem volt helye. 
A határozatot hozó bíróság mérlegelhette, hogy az elítéltet kegyelemre ajánlja-e. Ha a kegyelemre nem 
tartotta méltónak, azonnal intézkedett az ítélet végrehajtásáról. A kegyelmi kérvénynek a büntetés végre-
hajtására nem volt felfüggesztő hatálya, a büntetést az ítélet kihirdetésétől számított két órán belül végre 
kellett hajtani. Lényegét tekintve hasonló funkciót töltött be a gyorsított eljárás is. A gyorsított eljárásról 
szóló szabályok azonban nem írtak elő az eljárás lefolytatására vonatkozó szigorú határidőket, csak annyit 
rögzítettek, hogy a tárgyalást (a fellebbezési tárgyalást is) a lehető legrövidebb időn belül meg kell tartani. 
Ezen kívül lehetővé tette a perorvoslatot, amelyet a Legfelsőbb Bíróság két hivatásos bíróból és három 
népi ülnökből alakított különtanácsa bírálhatott el. A gyorsított eljárás szabályai szerint jártak el a Legfel-
sőbb Bíróság és az egyes megyei bíróságok szervezetén belül felállított népbírósági tanácsok, ahol a poli-
tika által megválasztott bírák személye is garantálta a pártos ítélkezést. 
129 A határozat 1956. december 15-ei keltezéssel jelent meg. A határozatot azzal a megjegyzéssel adták ki, 
hogy a Magyar Közlönyben nem kell közzétenni. Közli: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes 
vezető testületeinek jegyzőkönyvei. V. kötet. 1956. november 14.–1957. június 26. Szerk. és jegyzetek 
BARÁTH MAGDOLNA, FEITL ISTVÁN, NÉMETHNÉ VÁGYI KAROLA, RIPP ZOLTÁN. Napvilág Kiadó, Buda-
pest, 1998. 326. 
130 Jászai Dezső 1927-től, mint díjnok kezdte meg igazságügyi szolgálatát, 1939-ben nevezték bíróvá. 
1946-ban a kaposvári népbíróság helyettes vezetője lett, később a megyei bíróságon tanácsvezetőként 
dolgozott, 1955-ben kinevezik a megyei bíróság elnökévé. 1957 januárjától az Igazságügy-minisztérium 
Felügyeleti Főosztályának vezetője lett. 
131 Beszámoló az 1956. évi október 23-a után kialakult büntetőbírói gyakorlatról BFL XXV. 4. h. Fővárosi 
Bíróság TÜK elnöki iratok. 1966. 315. VIII. Igazságügy-miniszteri felügyeleti tájékoztatók. V. ö. 58. sz. 
jegyzet. 
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A főosztályvezető összefoglalója szerint a bírák úgy gondolták, hogy ez inkább olaj a tűz-

re, és a rend helyreállítását a békés megegyezés szolgálná. Az elemzés szerint a bírák nem 

látták világosan az októberi események ellenforradalmi jellegét, ezért félő volt, hogy a sta-

táriális eljárásban a polgári bírák többsége nem mer majd részt venni. A kormányzat a bí-

rák ingadozása miatt utalta a rögtönbíráskodást a katonai bíróságok elé.132 

A katonai bíróságok működésének „eredményességét” a statisztikai adatok alapján a 

következőképpen lehet szemléltetni.133 

A bíróságok 462 vádlottal szemben hoztak határozatot. Ennek során 273 ügyben tar-

tottak tárgyalást, és 369 személyt ítéltek el. 

Halálbüntetések alakulása a statáriális eljárásban: 

Halálbüntetések 
száma 

Végrehajtott 
ítéletek száma 

Kegyelmi kérelmek száma 

  elfogadott elutasított 

70 25 21 21 

 

A statáriális eljárás szabályai szerint a 25 vádlotton az ítélet kihirdetése után két órá-

val az ítéletet végrehajtották. A jóváhagyott kegyelmi kérvények esetében az Elnöki Ta-

nács tíz személy büntetését életfogytig tartó, 11 személy büntetését 15 évi börtönre változ-

tatta. Két halálraítélt ügyét a rögtönbíráskodás megszüntetése miatt a rendes eljárás keretei 

között bírálták el. Egy halálraítélt ügyében a Legfőbb Ügyész perújítást kezdeményezett. 

                                                           
132 Marosán György 1957 februárjában az ügyészek országos konferenciáján sommásabban fogalmazott: 
„Minden megbecsülésem azoknak, kik vállalták a terheket, a katonáknak, kik a gyorsítottban ítélkeztek, 
mert a civil uraknak ez nem tetszett.” (MOL M–KS 288. f. 30/1957. cs. 12. ő. e. MSZMP Központi Szer-
vei Adminisztratív Osztály.) – A probléma teljességének megértéséhez hozzátartozik, hogy a katonai bírák 
közül is többen lemondtak tisztségükről a rögtönbíráskodás bevezetése miatt. Vö. ZINNER TIBOR: A kádári 
megtorlás rendszere. I. m. 179–180. 
133 A statisztikai adatokat tartalmazó jelentést Jahner-Bakos Mihály hadbíró ezredes, az Igazságügy-
minisztérium katonai főosztályának vezetője készítette. Az adatok a katonai bíróságok 1957. november 3-
áig lefolytatott statáriális eljárásainak eredményét mutatják. (MOL–XIX–B–1–ai Belügyminiszteri (köz-
vetlen) iratok.) A forradalmat követő megtorlás összefoglaló statisztikai adataira lásd még HORVÁTH 

M IKLÓS: A forradalmat követő megtorlás a katonai igazságügyi szervek tevékenységének tükrében. In: 
Katonai perek 1945–1958. Szerk. OKVÁTH IMRE. Történeti Hivatal, Budapest, 2001. 199–239. és MARKÓ 

GYÖRGY: A katonai bíróságok statáriális ítéletei 1956. december – 1957. október között In: Hadtörténelmi 
Közlemények, 1996. 3. sz. 115–129. 
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Szabadságvesztés büntetések alakulása 

Büntetés mértéke Elítéltek száma Elítéltek százalékos aránya 

életfogytig tartó börtön     2   0.54 

15 évi börtön   51 13.89 

14 évi börtön   14   3.75 

13 évi börtön   11   2.95 

12 évi börtön   54 14.71 

11 évi börtön     9   2.43 

10 évi börtön 125 33.64 

9 évi börtön     1   0.27 

8 évi börtön     3   0.81 

7 évi börtön     7   1.40 

6 évi börtön     7   1.40 

5 évi börtön   16   4.32 

Összesen 300 81.09 

 

A bíróság 75 vádlott ügyében (16,21%) úgy határozott, hogy a polgári bíróságok előtt, 

rendes eljárás keretében kell lefolytatni az eljárást. Bűncselekmény hiányában 17 vádlottat 

felmentettek (3,68%). 

Az elítéltek származás szerinti megoszlása 

Elítéltek származása Elítéltek száma Elítéltek százalékos aránya 

munkás  158   43.01 

paraszt 148   40.00 

értelmiségi     9     2.40 

egyéb   54   14.59 

Összesen 369 100.00 
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Az elítéltek életkor szerinti megoszlása 

Életkor Elítéltek száma Elítéltek százalékos aránya 

18 éven aluli   35     9.45 

18–20 év közötti   48   13.25 

20–25 év közötti 126   34.08 

25–30 év közötti   70   18.91 

30–40 év közötti   53   14.35 

40–50 év közötti   27     7.25 

50 éven felüli   10     2.71 

Összesen 369 100.00 

 

Befejezett ügyek az elsőfokon eljáró bíróságok szerint 

Eljáró bíróság Befejezett ügyek 

Budapesti Katonai Bíróság 163 

Szegedi Katonai Bíróság   58 

Debreceni Katonai Bíróság   24 

Kaposvári Katonai Bíróság   11 

Győri Katonai Bíróság   11 

Összesen 267 

 

A statáriális bíróságok munkája azonban kevésnek bizonyult. „Ezért a közrend és 

közbiztonság megszilárdítása, valamint az ellenforradalmi erők szétverése és maradványa-

inak felszámolása a gyorsabb, átütő, kemény büntető ítélkezést tett más területen is szük-

ségessé.”134 

Így került sor az 1957. évi 4. számú törvényerejű rendelet135 megalkotására a gyorsí-

tott büntetőeljárásról, amely alapján 1957. január 15-től június 15-ig ítélkeztek a bíróságok. 

„A gyorsított eljárás bevezetésével már polgári bíróságaink egy része is az ellenforradalom 

elleni harc élvonalába került.”136 Ez a jogszabály kiegészítője volt a katonai rögtönbírásko-

dásnak. Hatáskörébe a betöréses lopás, a közlekedés szándékos veszélyeztetése, az állam-

rend elleni szervezkedés, a lázítás és a hűtlenség tartozott. A törvényerejű rendelet alkal-

                                                           
134 Uo. 
135 Magyar Közlöny, 5. sz. 1957. január 15. 
136 Uo. 
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mazásakor több bíróságon az is felmerült, hogy van-e lehetőség a gyorsított eljárásban az 

enyhítő körülmények figyelembevételére, mivel ezt a gyorsított eljárásról szóló törvényere-

jű rendelet nem zárta ki kategorikusan, míg a statáriális eljárásról szóló jogszabály határo-

zottan tiltotta. Domokos József,137 a Legfelsőbb Bíróság elnöke külön felhívta a bírák fi-

gyelmét, hogy ugyanazt a büntetési tételt kell alkalmazni mindkét eljárásban, tehát nincs 

mód pl. három hónapos szabadságvesztés büntetések kiszabására. „A jogalkotó a bíróság 

kezébe buzogányt adott, és mi ezt nádpálcává akarjuk faragni? Nem ezért kaptuk.”138 

Nezvál Ferenc139 megbízott igazságügy-miniszter beszámolója140 szerint a rendes pol-

gári bírósági eljárás azonban nem volt elég hatékony az ellenforradalom141 elleni harcban. 

Valószínűleg részben ennek hatására is, illetve talán a háborús bűnösök felelősségre voná-

sában bevált gyakorlat felidézése után a pártvezetés is arra az elhatározásra jutott, hogy új 

megoldást kell keresni az erélyesebb leszámolás érdekében. 

A népbíróságok létrehozásának szükségessége először az MSZMP IKB Intéző Bizott-

ság 1957. április 2-án tartott ülésén merült fel.142 Az Intéző Bizottság miután meghallgatta 

Kádár János beszámolóját a kormánydelegáció moszkvai útjáról, a következő határozatot 

hozta: „Az I. B. szükségesnek tartja az ellenforradalom maradványainak komolyabb és 

gyorsabb felszámolását. Megbízza Münnich143 és Biszku144 elvtársakat, hogy a népbírósági 

                                                           
137 Domokos József (1890–1978), 1918-ban szerzett jogi diplomát. 1920-ban Kolozsvárra, 1921-ben 
Bécsbe emigrált, 1925-ben tért vissza Magyarországra. 1945-ig ügyvédi gyakorlatot folytatott, 1945-től 
1953-ig a Legfőbb Államügyész posztját töltötte be. 1953-ban nyugdíjazták, majd 1954-ben a Legfelsőbb 
Bíróság elnökeként reaktiválták. 1958-ban magas kora és megviselt idegállapota miatt maga kérte felmen-
tését, amelyet a Politikai Bizottság jóvá is hagyott. (MOL M–KS 288. f. 5. cs. 67. ő. e.) 
138 Domokos József legfelsőbb bírósági elnök megnyitója az országos bírói értekezleten, 1957. március 28. 
Közli: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 2. I. m. 704. 
139 Nezvál Ferenc 1956. október 26. és 31. között város- és községgazdálkodási miniszter, 1956. novem-
ber-december a helyreállítási kormánybizottság tagja. 1957 és 1965 között az MSZMP Központi Bizottsá-
ga tagja. 1956. december 29-től 1957. május 9-ig az Igazságügy-minisztérium megbízott vezetője, 1957 és 
1966 között igazságügy-miniszter. 
140 Beszámoló az 1956. évi október 23-a után kialakult büntetőbírói gyakorlatról. (BFL XXV. 4. h. Fővá-
rosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 1966. 315. VIII. Igazságügy-miniszteri felügyeleti tájékoztató.) 
141 Az ellenforradalom kifejezést használom a továbbiakban abban az esetben, amikor egy korabeli forrás 
tartalmát foglalom össze. 
142 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 20. ő. e. Közli: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testülete-
inek jegyzőkönyvei II. kötet 1957. január 25.–1957. április 2. Szerk. és jegyzetek Némethné Vágyi Karola 
és Urbán Károly, Intera, Budapest, 1993. 345. 
143 Münnich Ferenc 1956–1967 között az MSZMP Központi Bizottságának és Politikai Bizottságának 
tagja. 1956–1957-ben államminiszter, a fegyveres erők minisztere, belügyminiszter és miniszterelnök-
helyettes. 
144 Biszku Béla 1956. október 31-től 1985-ig az MSZMP Központi Bizottsága, november 7-től az MSZMP 
Intéző Bizottsága tagja. 1957. február 28-án a Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány tagja lesz, megbízzák 
a belügyek vezetésével, május 9-én kinevezik belügyminiszternek. Az 1957. június 27–29-ei MSZMP 
Országos Értekezleten a Politikai Bizottság tagjává választják. 1957. augusztus 26-án Moszkvában tárgyal 
a Nagy Imre-per előkészítéséről. 
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törvény, illetve meglévő büntető szerveink segítségével jelentős felelősségre vonásokat 

eszközöljenek sajtónyilvánosság nélkül.” 145 

A párt határozatának megfelelően a Népköztársaság Elnöki Tanácsa megalkotta az 

1957. évi 25. számú törvényerejű rendeletet,146 amely alapján felállították a Legfelsőbb 

Bíróság Népbírósági Tanácsát. A tanács öt tagból (egy szakbíró és négy ülnök) állt.147 El-

járt minden olyan ügyben, amikor az ügyész a népbírósági tanács előtt emelt vádat. A ta-

nács eljárhatott elsőfokon, fellebbezési fórumként és a törvényességi óvásokat is elbírálhat-

ta. Első fokú eljárásában statáriális tanácsként járt el. Fellebbezés esetén nem kötötte a 

súlyosbítási tilalom, vagyis abban az esetben is hozhatott az első fokú ítéletnél súlyosabb 

ítéletet, ha a védő a vádlott javára fellebbezett. A törvényességi óvás lehetőséget biztosított 

arra, hogy bármely, jogerősen lezárt ügyben új ítéletet hozhasson.148 A népbírósági tanács-

nak joga volt perújítást is kezdeményezni. 

                                                           
145 Ugyanezen az ülésen az Intéző Bizottság egyetértett a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa felállí-
tásával is. MOL M–KS 288. f. 5. cs. 20. ő. e. Közli: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető 
testületeinek jegyzőkönyvei II. kötet. I. m. 339–376. 
146 Magyar Közlöny, 40. sz. 1957. április 6. 
147 Az MSZMP Intéző Bizottsága először 1957. április 6-án szavazott a Legfelsőbb Bíróság mellett műkö-
dő népbírósági tanács tagjairól. Ennek alapján a népbírósági tanács tagjai: Keresztes Sándor, Bíró Mihály, 
Rudas Ernő, Massi Lajos és Lakatos Péterné. Az iratanyag mellett megtalálhatók a különbíróság tagjainak 
életrajzai is. Keresztes Sándor eredeti foglalkozása lakatos volt, 1945 után szófiai követ, majd 1956 elejéig 
a márianosztrai fegyház igazgatója volt, a forradalom idején a felkelők a lakásán leütötték, és kórházba is 
került. Bíró Mihály eredetileg cipész, 1953-tól a Közlekedési Szakszervezet titkára volt, ahonnan a forra-
dalmi bizottság leváltotta. Rudas Ernő eredeti foglalkozása asztalos, 1956 októberéig Csepelen párttitkár 
volt, innen a munkástanács eltávolította. Massi Lajos eredeti foglalkozása hentes, 1945-től a Vágóhíd 
igazgatója volt. Lakatos Péterné 1948-tól a Budapesti Pártbizottság függetlenített agitációs és propaganda 
előadója volt. Férjét a budapesti pártház ostrománál agyonlőtték, őt magát is többször agyonlövéssel fe-
nyegették meg, lakását kirabolták. (MOL M–KS 288. f. 8. cs. 15. ő. e.) A röpszavazásról készült tisztáza-
tot közli: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei V. kötet. I. m. 
298. Az 1957. április 9-én tartott Ideiglenes Intéző Bizottság ülésén a következő tagokról született döntés: 
Goda János, Válas József, Varga István, Fehér Kálmán, Dudás János, Szabó Sándor, Németh Ferenc, 
Sulyán György, Beér János és Maróthy Károly. A jegyzőkönyv mellett megtalálhatók a különbíróság 
tagjainak életrajzai is. Goda János eredetileg kovács volt, 1952-től Tatabányán üzemvezető, a forradalom 
alatt megverték. Vállas József eredeti foglalkozása aranyműves volt, 1956-ban a XVIII. kerület titkára. 
Fehér Kálmán eredeti foglalkozása kereskedősegéd volt, 1956 októberétől a karhatalomnál teljesített szol-
gálatot. Varga István a Duclos gyár igazgatója volt. Dudás János 1945 után a NÉKOSZ-nál dolgozott. 
Szabó Sándor az I. Forradalmi Karhatalmi ezred 1. zászlóaljának intéző bizottsági elnöke rendőr ezredesi 
rangban. Németh Ferenc az Építőmunkás Szakszervezet Központi Vezetőségének tagja volt. Sulyán 
György karhatalmista, részt vett a XII. kerületi pártház védelmében. Beér János a tatabányai karhatalmi 
ezred század parancsnoka volt. Maróti Károly [sic] eredeti foglalkozása villamos kocsivezető volt, majd az 
I. kerületi tanács VB elnöke lett. (MOL M–KS 288. f. 5. cs. 21. ő. e.) Az ülés jegyzőkönyvét közli: A 
Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei III. kötet 1957. április 5.–
1957. május 17. Szerk. és jegyzetek Baráth Magdolna és Feitl István, Intera, Budapest, 1993. 54. 
148 Nezvál Ferenc az Elnöki Tanács elé benyújtott előterjesztésében a súlyosítási tilalom jogi alapelvének 
figyelmen kívül hagyását azzal indokolta, hogy a bűnüldözés hatékonyságát azzal is biztosítani kell, hogy 
a politikai jellegű bűncselekmények egységes jogi megítélést nyerjenek. Emellett az objektív igazság 
érdekében is szükséges, hogy az elsőfokon törvénysértően kiszabott enyhe büntetést súlyosbítani lehessen. 
(MOL XIX–A–83–b. Minisztertanács. Előterjesztések és határozatok.) 
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1957. évi 34. számú törvényerejű rendelete149 hozta 

létre a megyei (fővárosi) népbírósági tanácsokat. A tanácsok 1957. június 15. és 1961. áp-

rilis 16. között ítélkeztek. Népbírósági tanács a Fővárosi Bíróságon, a Pest Megyei Bírósá-

gon, a győri, a miskolci, a pécsi és a szegedi székhelyű megyei bíróságokon működött. 

A fővárosi és a megyei népbírósági tanács tanácsvezetőből és két népbíróból állt, kö-

zülük csak a tanácsvezető volt szakképzett bíró. 

Hatáskörüket tekintve a népbírósági tanácsok a következő bűncselekmények esetében 

jártak el: 

1. népköztársaság vagy a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés és az erre 

irányuló szövetkezés; 

2. lázadás; 

3. robbanóanyag, illetve lőfegyver vagy lőszer engedély nélküli tartásával és robba-

nóanyag használatával, illetve lőfegyver jogtalan használatával elkövetett bűntett; 

4. hűtlenség; 

5. közérdekű üzem, nyilvános közlekedési üzem vagy a honvédelem céljára szolgáló 

üzem szándékos megrongálásával elkövetett bűntett, illetve az ilyen üzem terüle-

tére való jogtalan behatolás vagy ott tartózkodás, amennyiben ezzel, illetve más 

módon az üzem működését szándékosan megzavarták vagy az ilyen cselekményre 

való izgatás vagy más ilyen cselekményre való felhívása. A törvényerejű rendelet 

annyi megszorítást tartalmazott, hogy ezen bűncselekmények miatt csak akkor 

járhatott el a bíróság, ha a cselekmény tömeges munkabeszüntetésre irányult vagy 

egyébként nagy veszéllyel fenyegetett; 

6. gyújtogatás; 

7. közlekedés veszélyeztetésével elkövetett szándékos bűntett; 

8. gyilkosság és szándékos emberölés; 

9. fosztogatás; 

10. rablás. 

A népbíróság hatáskörét annyiban szinte korlátlanná tette a jogszabály, hogy kimond-

ta, a terhelt valamennyi bűncselekményével kapcsolatban eljárhat a bíróság, tekintet nélkül 

arra, hogy a cselekményeket a törvényerejű rendelet taxatíve fel sem tüntette. 

Az illetékesség tekintetében is tág teret biztosított a rendelet alkalmazói számára, hi-

szen a jogszabály kimondta, az eljárásra az a megyei népbírósági tanács az illetékes, 

                                                           
149 Magyar Közlöny, 66. sz. 1957. június 15. 
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amelynél az ügyész az eljárás lefolytatását indítványozta. Ez a megoldás is mutatja, hogy a 

jogalkotó hasznosította a háború után működő népbíróságok gyakorlati tapasztalatait, mi-

vel már akkor is lehetővé tették ezt az eljárást. A megoldást az tette szükségessé, hogy a 

bíróságok azt tapasztalták, a vádlottal kapcsolatban a jól ismert környezetében túl sok a 

szimpátia megnyilvánulás. 

A népbírósági tanácsok a gyorsított eljárás szabályai szerint jártak el. A népbírósági 

tanács által kiszabható büntetéseket a jogszabály igen szűkre szabta. A bíróság halálbünte-

tést, életfogytig tartó büntetést vagy öt évtől tizenöt évig terjedő börtönbüntetést szabhatott 

ki. További enyhítésnek helye nincs – mondta ki lakonikusan az 1957. évi 34. számú tör-

vényerejű rendelet. 

A népbírósági tanácsok 1958 áprilisára befejezték az eléjük utalt ügyeket, így az Igaz-

ságügy-minisztérium már ekkor javaslatot tett a győri, a miskolci, a pécsi és a szegedi nép-

bíróságok megszüntetésére.150 A Politikai Bizottság 1958. április 29-ei ülésén hozzá is já-

rult a megyékben működő népbírósági tanácsok megszüntetéséhez, azzal a kikötéssel, hogy 

ezt nem kell publikálni.151 A népbírósági tanácsok megszüntetéséről az MSZMP Politikai 

Bizottsága számára Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter 1959. december 11-én készített 

előterjesztést. A megszüntetés egyik indokaként azt jelölte meg, hogy a Fővárosi Bíróság 

népbírósági tanácsa előtt ekkorra már csak négy ügy, a Legfelsőbb Bíróság előtt pedig hat 

ügy volt folyamatban, míg a többi különtanács már nem ítélkezett. A megszüntetés másik 

indoka viszont már a politikai helyzet konszolidálódását jelezte: „Véleményem szerint a 

népbírósági tanácsok fenntartására szükség nincs, a rendes bírósági tanácsok bármilyen 

politikai jellegű ügy letárgyalására is alkalmasak, arra pedig szintén nincs már szükség, 

hogy a rendes bíróságok által kiszabható büntetéseknél magasabb büntetések kerüljenek 

kiszabásra.”152 Nezvál egyben azt is javasolta a Politikai Bizottságnak, hogy a fennálló 

népbírósági tanácsok megszüntetésével ne töröljék ezt az intézményt a jogrendszerből, 

vagyis tartsák meg a hatásköri és eljárási szabályokat, így egy igazságügy-miniszteri ren-

delettel bármikor újra felállíthatók lesznek és a hatályukban fenntartott jogszabályok alap-

ján azonnal megkezdhetik működésüket. A politikai vezetés hosszú ideig érlelte magában a 

döntést, a PB csak 1961. március 21-én hagyta jóvá, hogy az Igazságügy-minisztérium 

előterjesztést tehet a Minisztertanácsnak a fennálló népbírósági tanácsok megszüntetésére 

                                                           
150 BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 1966. 315. IX. Igazságügy-miniszteri felügyeleti 
tájékoztatók. 
151 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 76. ő. e. 
152 Uo. 
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és a kivételes büntető eljárási szabályok hatályon kívül helyezésére.153 A Politikai Bizott-

ság elé került javaslat azt tükrözi, hogy ekkor már nem lehetett tovább halogatni a döntést, 

mivel az előterjesztés készítői154 szerint az ENSZ különböző fórumain és más nemzetközi 

szervezetekben is többször megrótták Magyarországot amiatt, hogy jogi szempontból még 

mindig „kivételes állapotok” uralkodnak. Így végül az 1961. évi 7. törvényerejű rendelet155 

hatályon kívül helyezte a népbírósági tanácsokra vonatkozó összes rendelkezést. 

A politikai vezetés tehát megalkotta a jogszabályokat, az igazságügy gépezete pedig 

megindult. 1958 végére a felelősségre vonások nagy része lezajlott, az Igazságügy-

minisztérium pedig tájékozódni kívánt a megtorlás arányairól. A 21626/1958 IM számú 

utasítására a bíróságok részletes statisztikákat készítettek az 1956. november 4. és 1958. 

december 31. között ellenforradalmi bűncselekmények miatt jogerősen elítéltekről.156 

5.2. A párt irányító szerepe 

Az 1956. november 7-én megalakult Magyar Szocialista Munkáspárt központi vezető szer-

vei a forradalomban résztvevőkkel szembeni megtorlás elveivel 1957 nyarán foglalkoztak 

először.157 

                                                           
153 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 226. ő. e. 
154 A javaslatot Kaszás Ferenc és Nezvál Ferenc készítette. 
155 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1961. Közzéteszi az Igazságügy-minisztérium közre-
működésével a Magyar Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány Titkársága Bp. 1962. 115. 
156 MOL XIX–E–1–j. Igazságügyi Minisztérium Bírósági, közjegyzői és ügyvédi osztály. A statisztikai 
táblázatokat lásd a függelékben. Az 1956-ot követő felelősségre vonás szakirodalmában többen foglalkoz-
tak a politikai megtorlás méreteivel. Különösen a halálra ítéltek és a kivégzettek számával kapcsolatban 
jelent meg többféle szám. A Kahler Frigyes vezette Tényfeltáró Bizottság 1994-ben megközelítően 400 
halálra ítéltről írt a jelentésében (Sortüzek–1956. II. jelentés. Antológia, Lakitelek, 1994. 24.). Szakolczai 
Attila ugyanebben az évben a bírósági iratok módszeres átvizsgálása után arra a megállapításra jutott, 
hogy 1956 és 1961 között forradalmi cselekményekért 229 személyt végeztek ki (SZAKOLCZAI ATTILA : A 
forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. In: Évkönyv III. 1994. 1956-os Intézet, Budapest, 
1994. 237–256.). Lényegében ugyanezt a számot fogadta el az 1996-ban megjelent 1956 kézikönyve is, 
azzal a finomítással, hogy beleszámította még a börtönben meghalt Losonczy Gézát, Szigethy Attilát és 
Zöld Ádámot (1956 kézikönyve. Megtorlás és emlékezés. Szerk. KENDE PÉTER. 1956-os Intézet, Budapest, 
1996. 7–9.). Ezt az adatot fogadta el Romsics Ignác is a korszakról készült összefoglaló munkájában 
(ROMSICS IGNÁC: Magyarország története a XX. században, Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 406.), míg 
Gyarmati György több mint 300 embert említ, akiket bizonyosan a forradalomban való részvételük miatt 
végeztek ki (Magyarország a XX. században I. kötet. Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. 
Főszerk. KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. Babits Kiadó, Szekszárd, 1996. 217.). Zinner Tibor is azon az állás-
ponton van, hogy 229 fő esetében egyértelműsíthető, hogy a forradalomban való részvétele miatt végezték 
ki. Ő 1963-ig vizsgálta a megtorlás statisztikai adatait, véleménye szerint 1963 végéig 26 621 személyt 
marasztaltak el (ZINNER TIBOR: A kádári megtorlás rendszere, Hamvas Intézet, Budapest, 2001. 421.). 
Levéltári kutatásaim alapján a politikai vezetés számára számos statisztika készült a megtorlás „eredmé-
nyességéről”. Ezek többnyire részadatok, és abban az esetben közlöm őket, amennyiben a Politikai Bizott-
ság, illetve a Központi Bizottság érdemben foglalkozott azokkal és döntéseit is ezekre alapozta. Összefog-
laló statisztikát készített még Marosán György részére a Legfőbb Ügyészség politikai osztálya 1961-ben. 
Eszerint 1957 és 1961 között forradalmi cselekmények miatt 9669 személlyel szemben emeltek vádat, 
közülük 223 személlyel szemben hoztak halálos ítéletet és közülük 198 személyt végeztek ki.  
(MOL XX–10–k. Legfőbb Ügyészség Politikai Osztály 150. doboz 70033/1961.) 
157 Az előző fejezetben már ismertetett 1957. tavaszi Intéző Bizottsági határozatokon kívül nincs fellelhető 
nyoma annak, hogy az MSZMP vezető szervei az igazságszolgáltatás politikai szintű irányítását napirend-
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A Politikai Bizottság 1957. július 2-ai ülésén megvizsgálta, hogy az októberi forrada-

lom leverése után miként sikerült helyreállítani a rendet az országban.158 A PB tagok Jelen-

tés a belső reakció elleni harc feladatairól elnevezésű napirendi pont keretein belül vizsgál-

ták meg „az ellenforradalmi erők felszámolásáért folyó harc állását”, és tárgyalták meg a 

nyomozó és igazságügyi szervekkel szembeni politikai elvárást. 

A jelentés bevezetője tájékoztatta a Politikai Bizottságot a megtorlás számadatairól.159 

A jelentés szerint 1957. május 1-jéig a Belügyminisztérium 33 704 főt vett őrizetbe, ebből 

az ügyészségnek 14 244 főt adtak át. A börtönben lévő letartóztatottak és rendőrségi őrize-

tesek létszáma 14 542 fő, közbiztonsági őrizetben 4500 fő volt, rendőri felügyelet alatt 

1500 fő állt. A bírósági felelősségre vonás adatai a következőképpen alakultak: államrend 

elleni szervezkedésért, izgatásért és fegyverrejtegetésért a bíróságok 1379 főt ítéltek el. 

Rögtönbíráskodás során 314 személlyel szemben hoztak ítéletet, közülük 55 vádlottat ha-

lálra ítéltek, 35 vádlotton pedig az ítéletet is végrehajtották.160 

A jelentés második része megjelölte az igazságügyi szervek által elérendő általános 

célt is. „Az ügyészi és igazságügyi szervek feladata, hogy a Belügyminisztérium által fel-

fedett és dokumentált ellenséges cselekmények elbírálásában úgy a vádirat, mint az ítélet 

tükrözze a proletárdiktatúra diktatúra oldalát.”161 Az eredményesség érdekében a jelentés 

készítői megjelölték az apparátus operatív feladatait is. Négy csoportot emeltek ki, akikkel 

szemben erélyesen kellett fellépni: 

1. A győri és miskolci ellenkormány tagjai, az ellenforradalom országos, budapesti, 

megyei és legfontosabb területi bizottságai és bizottmányai, munkástanácsai osz-

tályidegen ellenforradalmi vezetői és tagjai. 

2. Az arisztokraták, volt földbirtokosok, nagytőkések, gyárosok, bankárok voltak, 

akik a hatalom visszaszerzéséért harcoltak. 

3. A következő csoportot a fasiszta és burzsoá pártok, a Horthy rezsim vezető politi-

kai és katonai személyei, a csendőrség és a VKF/2 tagjai. 

                                                                                                                                                                                
re tűzték volna. A fejezetben ismertetett PB és KB üléseken kívül „Javaslat büntetőpolitikánk egyes kérdé-
seiről” napirendi pont a PB 1959. március 17-én tartott ülésén szerepelt. 
158 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 33. ő. e. 
159 A jelentést 1957. májusi keltezéssel Biszku Béla belügyminiszter, Szénási Géza legfőbb ügyész és 
Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter készítette. 
160 A PB előtti vitában Marosán György kérdésére Nezvál Ferenc pontosította a halálos ítéletek számát. „A 
statáriális bíróságok 59 halálos ítéletet hoztak, ebből 17 kegyelmet kapott, a többin végrehajtották az ítéle-
tet. A polgári bíróság eddig 33 halálos ítéletet hozott, ebben még nincs benne a miskolci 14, magyaróvári 
6, Tóth Ilona és még további 3 olyan ítélet, melyet a Legfelsőbb Bíróság hozott az utolsó egy hónap alatt. 
A halálos ítéletek száma eszerint 58–59.” 
161 Uo. 
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4. Végül a fegyveres ellenforradalmi akciókban részt vett huligán és deklasszált 

elemek. 

A Politikai Bizottság előtt zajló vita most hozta először felszínre a későbbiekben még 

többször tapasztalható ellentétet a PB tagjai között. A nézeteltérés a belügyet felügyelő 

Biszku Béla és az igazságügyi szervekért felelős Münnich Ferenc között bontakozott ki. 

„Biszku elvtárs azt mondja előterjesztésében, hogy a belügyi szervek a szovjet csapatokkal 

együtt elfojtották a fegyveres felkelést. Ugyanakkor tudjuk, hogy a belügy, mint önálló 

intézmény csak márciustól létezik. Ez a történeti igazsághoz hozzátartozik.”162 Ezen törté-

nelemleckének szánt bevezető után Münnich rátért azokra a problémákra, amelyek a bel-

ügyi szervek munkájával kapcsolatban merültek fel. Bírálta a közbiztonsági őrizetesek 

felülvizsgálatát, amelyet a belügy kampányszerűen végzett el és egyszerre zúdította a fel-

adatot az igazságügyi szervekre. Úgy gondolta, hogy a bírósági és ügyészségi szervek jó 

munkájához elengedhetetlenül szükséges a nyomozó szervek munkájának javítása, mivel 

megfelelő dokumentáció nélkül az igazságügyi szervek nem tudnak a párt elvárásainak 

megfelelni. 

A vita másik fő kérdése a szocialista törvényesség és ehhez kapcsolódóan a koncepci-

ós perek problémája volt. Apró Antal163 azt emelte ki, hogy nincs még itt az ideje a libera-

lizmusnak. „Nem tartunk még ott, hogy nagylelkűségről beszéljünk, és olyan hangulat ala-

kuljon ki, elég volt a megtorlásokból.”164 Münnich Ferenc és Somogyi Miklós165 azonban 

arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad túlzásokba esni, és nem szabad koncepciós 

pereket csinálni. Tömpe István166 a következő szavakkal igyekezett eloszlatni a PB tagok 

aggodalmait: „Koncepció nincs, ezt nagyon felelősen állíthatom. Túlzások vannak az őri-

zetbe vételeknél.”167 

A Politikai Bizottság 1957. augusztus 27-ei ülésén – ahol már Kádár János is jelen 

volt – Nezvál Ferenc ismét beszámolt az elvégzett munkáról.168 A jelentés első helyen a 

statisztikai adatokat ismertette. 1956. november 4. és 1957. július 31. között közvádas bűn-

                                                           
162 Uo. 
163 Apró Antal (1913–1994), az MDP központi Vezetőségének tagja 1948 és 1956 között. 1949 és 1954 
között az Elnöki Tanács tagja. 1956-tól 1980-ig az MSZMP Politikai Bizottságának, 1956 és 1988 között 
Központi Bizottságának tagja. 1971 és 1984 között az Országgyűlés elnöke. 
164 Uo. 
165 Somogyi Miklós (1896–1980) 1956 és 1980 között az MSZMP Központi Bizottságának, 1957-től 
1966-ig Politikai Bizottságának tagja. 
166 Tömpe István (1909–1988) 1956 és 1988 között az MSZMP Központi Bizottságának tagja. 1956-tól 
1958-ig a belügyminiszter első helyettese. 
167 Uo. 
168 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 41. ő. e. 
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tettek miatt elítéltek száma 28 526 volt, közülük 6 321 volt a politikai bűntettek miatt el-

ítélt. 

 

Elsőfokon közvádas bűntettek miatt elítéltek száma 

1956. november 4.–1957. július 31. 

 politikai (népköztársaság 
elleni) bűntettek 

összes egyéb bűntett 

halálbüntetés  70169  61 

1 éven felüli börtön  2332  3591 

1 éven aluli börtön170  3581  11885 

pénzfőbüntetés  100  4841 

javító-nevelő munka  20  696 

egyéb intézkedés (bírói 
megrovás, gyógypedagógiai 
nevelés stb.) 

 218  781 

fegyelmező zászlóalj  –  350 

Összesen  6321171  22205 

 

Gyorsított és népbírósági tanács előtt elsőfokú eljárás során elítéltek száma 

1956. november 4.–1957. július 31. 

politikai (népköztársaság elleni) bűntettek 
miatt elítéltek száma 

286 

egyéb bűncselekmények miatt elítéltek száma   69 

Összesen 355 

 

Katonai bíróságok által elsőfokon elítéltek száma 

1956. november 4.–1957. július 31. 

politikai (népköztársaság elleni) bűncselek-
mények miatt elítéltek száma 

  568 

egyéb bűncselekmények miatt elítéltek száma 1223 

Összesen 1791 

                                                           
169 Nezvál Ferenc ülésen elhangzott tájékoztatása szerint másodfokon összesen 102 halálos ítéletet szabtak 
ki, ebből 70 a politikai bűncselekmény miatt elítélt. „Ebből 82 főt felakasztottunk, 20 főn nincs végrehajt-
va még az ítélet.” 
170 A börtönbüntetésekből a politikai bűncselekményeknél 920, az egyéb bűntetteknél 5861 esetben fel-
függesztették a büntetés végrehajtását. 
171 Nezvál Ferenc közlése szerint az elsőfokon elítéltek közül 3281 személy büntetése emelkedett jogerőre. 



 

73 

 

Az előterjesztés során kibontakozott vitában a PB tagjai azt tartották a legnagyobb 

gondnak, hogy véleményük szerint nagyon kis számú a legsúlyosabb büntetéssel sújtottak 

száma. Kállai Gyula172 felháborodva vette tudomásul a statisztikai adatokat. „A tendenciája 

a mi ilyen jellegű politikánknak tényleg nem erélyes. Maga az, hogy mi csak ilyen kevés 

ellenforradalmár elemmel számoltunk le, ez szinte hihetetlen és kissé felháborító, hogy 82 

embert vontak ténylegesen felelősségre úgy, hogy életével fizetett. Mondtam már az elv-

társaknak, hogy amikor kint voltam a Német Pártnak a kongresszusán, megkérdezték az 

elvtársak: no, mennyit végeztetek ki, 20 000-et?” Rónai Sándor173 tömörebben fejezte ki 

nemtetszését: „Arra akarok kilukadni, hogy sokkal több az ellenforradalmárok által legyil-

koltaknak a száma, mint amennyit elítéltünk.” 

A másik fontos kérdés a vitában az elítéltek szociális összetétele volt, vagyis igazolha-

tó-e a statisztikai adatok alapján, hogy a forradalmat az ellenséges származású elemek rob-

bantották ki. Kádár János a Komócsin Zoltán174 által feltett kérdésre azonnal úgy válaszolt, 

hogy az elítéltek többsége munkás és dolgozó volt. A beszámolót készítő Nezvál Ferenc is 

kénytelen volt ezt elismerni, a politikai szándékkal ellentétes adatokat azzal magyarázta, 

hogy addig rossz módszerrel történt az elítéltek adatainak felvétele. Tájékoztatása szerint a 

bíróságok az adatlapokat az elítélt utolsó munkahelye szerint töltötték ki, de ígéretet tett 

arra, hogy ezt a gyakorlatot megváltoztatják és a jövőben azt veszik figyelembe, hogy az 

eljárás alá vont személynek mi volt a korábbi foglalkozása. 

Kádár János az elhangzott vitát összefoglalva kijelentette, hogy a beszámolót a Politi-

kai Bizottság tudomásul veszi, és egyben felkérte Szénási Géza Legfőbb Ügyészt, hogy 

szeptemberig tegyen javaslatot a megtorlás további irányára. 

A Politikai Bizottság 1957. december 10-én tartott ülésén már egy átgondoltabb kon-

cepció kidolgozására került sor büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről napirend alatt.175 

A Politikai Bizottság számára Biszku Béla és Nezvál Ferenc készítette el az előterjesz-

tést. Az első rész az ellenforradalmárok elleni fellépésben mutatkozó eredményeket, illetve 

a még fennálló hiányosságokat tárgyalta. 

                                                           
172 Kállai Gyula (1910–1996), 1956 és 1989 között az MSZMP Központi Bizottságának, 1956-tól 1975-ig 
Politikai Bizottságának tagja. 1957-től 1959-ig az MSZMP Központi Bizottságának titkára. 1960 és 1965 
között miniszterelnök-helyettes, 1965-től 1967-ig miniszterelnök. 1967-től 1971-ig az Országgyűlés elnö-
ke. 1967 és 1989 között az Elnöki Tanács tagja. 
173 Rónai Sándor (1896–1965), 1956 és 1965 között az MSZMP Központi Bizottságának, 1957-től 1965-ig 
a Politikai Bizottság tagja. 
174 Komócsin Zoltán (1923–1974), 1957 és 1974 között az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 1965-
től 1974-ig a KB titkára. 1957-től 1961-ig a KISZ KB első titkára. 
175 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 54. ő. e. 
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A problémák közül az előterjesztés kiemelte, hogy kezdetben a bűnüldöző szervek 

tagjai nem rendelkeztek a szükséges politikai és szakmai gyakorlattal, „ezért a vizsgálatok 

során küzdeni kellett a liberalizmus ellen és a dokumentálás szolidságáért.”176 

A későbbiekben is az igazságügyi szervek tehetetlenségét részletezték az előterjesz-

tők. Kezdetben az ügyészek nem akartak vádat emelni, a bíróságok nem akartak ítélkezni, 

ezért volt szükség a gyorsított eljárás bevezetésére és a népbíróságok felállítására. Kritika-

ként szerepelt még az előterjesztésben, hogy a bíróságoknál nagyon nagy az ügyhátralék, 

és emellett a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőit az igazságügyi szervek tudatos el-

lenforradalmárokként üldözték, súlyos ítéleteket kaptak, holott velük szemben nem a meg-

torlás módszerét kellett volna alkalmazni. 

Az előterjesztés második része az elvégzendő feladatokat tartalmazta. Elsőként ki-

emelte, hogy az igazságügyi szerveknek elsősorban az osztályidegen és huligán elemek 

ellen kell fellépni. A következő pontban is hangsúlyt kapott, hogy az elkövetők osztály-

helyzetét kell felderíteni, és ennek alapján kell az enyhébb vagy súlyosabb büntetést ki-

szabni, vagyis a megtévesztett dolgozó osztály tagjaival szemben elnézőbben kell eljárni. 

Általános elvként jelent meg, hogy a népi demokrácia megsemmisítésére irányuló cselek-

mények felbujtóival szemben a törvény teljes szigorával kell eljárni. Az összegzés célul 

tűzte ki, hogy az eljárások gyorsítása érdekében az októberi ellenforradalommal kapcsola-

tos bűntettek miatti nyomozásokat lehetőleg 1957 végéig le kell zárni. 

Az előterjesztés melléklete statisztikai adatokkal is szolgált az 1956. november 4. és 

az 1957. november 1. közötti felelősségre vonás mértékéről. Ezen időszak alatt 43113 

személyt ítéltek el közvádas bűntettek miatt, közülük 9305 személyt a népköztársaság elle-

ni bűntettek miatt. 

A népköztársaság elleni bűntettek miatt elítéltek megoszlása bíróságok szerint 

(1956. november 4.–1957. november 1.) 

Polgári büntető bíróságok Katonai bíróságok 

rendes eljárás gyorsított, illetve 
népbírósági tanács 
előtti eljárás 

rendes eljárás rögtönbíráskodási 
eljárás 

8081 462 419 343 

 

                                                           
176 Uo. 
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A népköztársaság elleni bűntettek miatt a polgári bíróságok által elítéltek megoszlása 

az egyes bűntettek szerint 

(1956. november 4.–1957. november 1.) 

Elítéltek száma 

Bűntettek rendes eljárás-

ban 

gyorsított, illetve nép-

bírósági eljárásban 

államrend elleni 

szervezkedés 
  926 377 

izgatás 2390 – 

fegyverrejtegetés 1582   85 

tiltott határátlépés 2973 – 

egyéb   210 – 

Összesen 8081 462 

 

A polgári és katonai bíróságok által kiszabott halálbüntetések száma 

(1956. november 4.–1957. november 1.) 

Polgári büntető bíróságok Katonai bíróságok 

rendes 
eljárás 

gyorsí-
tott eljá-
rás 

Legfelsőbb Bíró-
ság Népbírósági 
tanácsa I. fok 

megyei nép-
bírósági ta-
nács 

rendes 
eljárás 

rögtönbí-
ráskodás 

Legfel-

sőbb 

Bíróság 

II. fok 

17 48 3 8 12 70 22 

 

A PB előtt zajló vitában először Biszku Béla szólalt fel. Két okot jelölt meg, amiért 

szükségessé vált a kérdés tárgyalása, az egyik ok a börtönök túlzsúfoltsága, a másik pedig, 

hogy nagyon sok enyhe ítélet született, és kevés volt a fizikai megsemmisítések száma. 

A megbeszélésen – a júliusi PB üléshez hasonlóan – éles vita bontakozott ki arról is, 

hogy az ellenforradalmi ügyekben miért születhettek enyhe ítéletek. Az okok elemzése 

kapcsán egyre személyeskedőbbé vált a hangnem, Münnich Ferenc sérelmezte, hogy a 

Biszku Béla és Nezvál Ferenc készítette előterjesztésben kizárólag az ügyészségek és bíró-

ságok hibáiról van szó, amely szerinte nem ad valós képet a helyzetről, hiszen beszélni 

kellett volna a belügyi szervek hibáiról is. Marosán György is elismerte, hogy a bíróság, 

ügyészség és a belügyi szervek között nem volt meg a megfelelő összhang, de szerinte 

nehéz lett volna megmondani, hogy melyiküket terhelte a felelősség. Végül azt javasolta, 
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hogy az előterjesztésből vegyenek ki minden olyan utalást, amely valamelyik szerv felelős-

ségére utal, mert nem az a cél, hogy a kölcsönös vádaskodás szintjén tárgyalja meg a kér-

dést a Politikai Bizottság. 

Kádár fontos kérdésnek tartotta, hogy szükséges-e az ellenforradalmárok elleni perek-

ben zárt tárgyalást tartani. Ezt különösen azért tartotta komoly problémának, mivel a nyílt 

tárgyalásokról a külföldi sajtó tudósított, míg a magyar sajtóban nem jelenhettek meg tudó-

sítások. „Hátra van még 900–1000 ember ügye, ami jelenleg folyamatban van. Képesek 

vagyunk, hogy ezeknek a zömét zárt tárgyaláson, színház nélkül tárgyaljuk meg? Képesek 

vagyunk rá.”177 

A Politikai Bizottság által elfogadott határozat szövege nagyon sok részletében a Ká-

dár János által megfogalmazott kritikát tartalmazta, mivel kitért a megtorlás időbeli elké-

settségére és a minőségi munka hiányára. A határozatban végül benne maradt a bűnüldöző 

szervek munkájának kritikája is, de a nyomozó hatóságok, az ügyészségek és a bíróságok 

is kaptak elmarasztalást. A határozat megfogalmazta a szükséges irányelveket. Első helyen 

az osztályidegen elemekkel szemben alkalmazott vasszigor érvényesülését emelte ki, előír-

ta a bíróságok számára, hogy ezt súlyosbító körülményként kell értékelni. Ugyanilyen szi-

gor alkalmazását írta elő a dolgozó osztályhelyzetű személyekkel szemben is, ha azok az 

osztályukat elárulva főbenjáró ellenforradalmi bűncselekményt követtek el. Előírta az egy-

szer megtévedt, félrevezetett dolgozókkal szembeni eljárás szempontjait. Itt már olyan 

részletekre is kitért, hogy esetükben a bíróságok felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbünte-

tést és javító-nevelő munkát alkalmazzanak. A PB kizárólag abban az esetben tartotta elfo-

gadhatónak a kisebb tartamú börtönbüntetést, ha ezt a helyi viszonyok indokolták, vagyis a 

közrend és köznyugalom megszilárdítása érdekében feltétlenül szükségesnek látszott. 

A PB 1957. decemberi határozata nyomán született meg az Igazságügy-miniszter, a 

Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész 103/1958. számú közös utasítása büntetőpolitikánk 

egyes kérdéseiről. Az utasítás bevezetője a PB határozatban foglaltakat ismételte meg, il-

letve a vitában Kádár Jánostól elhangzott kifogások szó szerint szerepeltek benne. Az uta-

sítás a hiányosságok kiküszöbölése érdekében konkrét feladatokat is megjelölt mind a 

nyomozó szervek, mind a bíróságok számára. A rendőri és nyomozó szervek feladatává 

tette, hogy az ellenforradalmi bűnügyek vizsgálatát 1958. február 28-ig fejezzék be és az 

ügyeket gondosan dokumentálva adják át a vádhatóságnak. Az ügyészeknek a nyomozás 

befejezésétől számított 30 napon belül be kellett nyújtaniuk a vádiratot a bírósághoz. A 

                                                           
177 Uo. 
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bíróságok számára előírta, hogy az ellenforradalmi bűncselekménnyel terheltek ügyeit so-

ron kívül tárgyalják, a politikai ügyekben pedig a nyilvánosság kizárásával járjanak el. 

Külön fejezet foglalkozott a megtévedt munkás és dolgozó paraszt származású személyek-

kel kapcsolatban követendő eljárással, helytelennek minősítette az utasítás azt a megoldást, 

hogy korábban ezeket a személyeket tudatos ellenforradalmárként üldözték és ítélték el. A 

helyes büntetőpolitika kialakítása érdekében az utasítás elrendelte, hogy a megyei (főváro-

si) rendőrfőkapitányság vezetője és a megyei (fővárosi) ügyészség vezetője együttesen 

döntse el, a kisebb jelentőségű ellenforradalmi cselekmények elkövetői bíróság elé kerül-

jenek-e. Ezen ügyek esetében az utasítás lehetővé tette a büntetőeljárás megszüntetését is. 

Az előzetes letartóztatásból is szabadlábra kellett helyezni bizonyos feltételek megléte ese-

tén a fenti kategóriába tartozó vádlottakat. A bírósági szakaszba került ügyek esetében az 

utasítás külön foglalkozott azon ügyekkel, ahol a vádirat benyújtása már megtörtént, de a 

bíróság előkészítő tárgyalást még nem tartott. Erre az esetre az utasítás előírta, hogy az 

eljárást szüntessék meg. Az utasítás az eljárásjogi előírások mellett még a kiszabandó bün-

tetéseket is előírta, a rendelet II. fejezete alapján a bíróságoknak lehetőleg felfüggesztett 

börtönbüntetést, pénzfőbüntetést vagy javító-nevelő munkát kellett kiszabnia. A párt irá-

nyító szerepének egyértelmű megfogalmazására a rendelet utolsó részében került sor, mely 

szerint az illetékes szerveknek a párt megyei (fővárosi) intézőbizottságaival egyetértésben 

kellett intézkedéseiket végrehajtani.178 

Míg a Politikai Bizottság december 10-ei ülése a megtorlás általános elveit fogalmazta 

meg, a Központi Bizottság 1957. december 21-én megtartott zárt ülése már a napi politikai 

harc egyik legfontosabb kérdésével, vagyis a forradalom vezetőivel szembeni leszámolás-

                                                           
178 Az együttes utasítás végrehajtásából adódó feladatok miatt, illetve az egységes értelmezés érdekében 
sor került a Belügyminiszter, az Igazságügy-miniszter és a Legfőbb Ügyész 9/1958 BM. számú együttes 
utasításának kiadására a letartóztatottak osztályhelyzetének, az általuk elkövetett bűncselekmények politi-
kai vagy köztörvényi jellegére, valamint a visszaesők fogalmának meghatározására. Az utasítás felsorolta 
azokat, akiket a büntetőeljárás során osztályidegennek kell tekinteni. Ebbe a fogalomkörbe tartoztak azok, 
akik kizsákmányolásból éltek: a volt tőkések, gyárosok, üzemtulajdonosok, nagykereskedők, bérháztulaj-
donosok, vállalkozók, arisztokraták, földbirtokosok és kulákok. Ezen kívül ugyanezen elbírálás alá estek a 
felszabadulás előtti államapparátusban és állami intézményeknél vezető beosztásban volt személyek a 
főjegyzőkig bezárólag, a volt horthysta politikai rendőrség valamennyi beosztottja, a rendőrség, a honvéd-
ség volt hivatásos állományába tartozók, a VKF/2 vezetői, tisztjei és valamennyi beosztottja, a jobboldali 
pártok és szervezetek vezetői és országgyűlési képviselői. Alkottak még egy harmadik kategóriát is, akik 
az előzőekbe nem tartoztak bele, de az összes körülményt figyelembe véve megállapítható volt, hogy 
deklasszált elemek pl. egyházi személyek, papok, urasági intézők. Az utasítás meghatározta a politikai 
bűntettes fogalmát is, vagyis az a személy, aki a hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállí-
tása (a továbbiakban BHÖ) I., II. és IV. fejezetében meghatározott bűncselekményt követte el. Külön 
kiemelte az utasítás a BHÖ 4–7., 31–34., 48., 48/A., 48/B., 48/C. pontjait, a BHÖ III. fejezetét, a BHÖ 
107–115., 237–239. pontjait. 
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sal foglalkozott.179 A bizottság napirendjén egyetlen pont szerepelt: Beszámoló egyes ma-

gyar állampolgároknak az 1956. októberi ellenforradalmi felkelés idején elkövetett tör-

vénybe ütköző cselekményeiről. 

A forradalom vezetőivel való leszámolás létkérdés volt a régi/új elit számára, az ülé-

sen részt vevők mindegyike szerint komoly harcot kell vívni ez ügyben. Ahogy az előter-

jesztést ismertető Kádár János fogalmazott: „Ez a konszolidációt is csikorgóssá fogja ten-

ni.”180 A Központi Bizottság tagjai amellett, hogy döntést hoztak „egyes magyar állampol-

gárok” sorsáról,181 főként a megtorlás nemzetközi fogadtatásáról vitatkoztak. A legfőbb 

problémát a jugoszláv követségre menekültek sorsa jelentette, hiszen a Jugoszláviával kö-

tött kétoldalú megállapodás diplomáciailag nagyon kényessé tette a helyzetet, ezért a KB 

úgy döntött, hogy a bírósági eljárás során nem lehet szóba hozni Nagy Imre és társai ügyé-

nek jugoszláviai vonatkozásait.182 A lefolytatandó perek ideológiai alátámasztására pedig 

Kádár a következő iránymutatást adta: „mert nem a munkásmozgalom elárulását büntetjük. 

Ennyiben ez a dolog bizonyos értelemben eltér a szokásos politikai perektől. Minden hazá-

ját szerető ember elárulása a vád tárgya. Nekünk az egész népnek kell igazságot szolgáltat-

ni. Ennél a tartalmi vonásnál kell maradnunk, hogy a vád alá helyezés megtámadhatatlan 

legyen.” 

                                                           
179 MOL M–KS 288. f. 4. cs. 14. ő. e. Közli: Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 
1957–1958. évi jegyzőkönyvei. Szerk. és jegyzetek NÉMETHNÉ VÁGYI KAROLA, T. VARGA GYÖRGY, 
UJVÁRY GÁBOR. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1997. 153–168. 
180 Uo. 
181 „1. A Központi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Magyar Népköztársaság igazságügyi szerveinek 
szabad folyást kell engedni a törvény által előírt büntető eljárás lefolytatására: Nagy Imre, Donáth Ferenc, 
Szilágyi József, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Fazekas György, Táncos Gáspár [sic!] és Haraszti 
Sándor állampolgárokkal szemben. 2. Törvénybe ütköző cselekményeikre eljárási kegyelmet kell biztosí-
tani és nem kell büntető eljárást indítani: Szántó Zoltán, Lukács György, Vas Zoltán, Újhelyi Szilárd és 
Rajk Lászlóné állampolgárokkal szemben. 3. Szabad folyást kell engedni a büntető eljárás lefolytatására 
továbbá Tildi [sic] Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, Gimes Miklós, Erdős Péter és a megszökött Ki-
rály Béla állampolgárokkal szemben. 4. Törvénybe ütköző kisebb súlyú cselekményeikre eljárási kegyel-
met kell biztosítani és nem kell büntető eljárást indítani továbbá: Deszpot László volt r. őrnagy, Vári Jó-
zsef volt áv. őrnagy, Kiss István volt r. alezr., Lantos József volt r. őrnagy, Szűcs Miklós volt h. ezr., Pár-
tai Tivadar v. képviselő állampolgárokkal szemben.” (MOL M–KS 288. f. 4. cs. 14. ő. e.) 
182 A KB a diplomáciai bonyodalmak elkerülése érdekében arról is döntést hozott, hogy a PB írásban tájé-
koztassa a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának elnökét arról, hogy „az aláírás 
időpontjában előttünk nem ismert, utólag kiderült súlyos tények teljesen hatálytalanították szóban forgó 
személyekkel kapcsolatos 1956. november 19-ei kétoldalú megállapodást, s így ez a magyar szervekre 
többé semmiféle kötelezettséggel nem jár.” (MOL M–KS 288. f. 4. cs. 14. ő. e. A Nagy Imre-csoporttal 
kapcsolatos magyar és jugoszláv diplomáciai tárgyalásokra lásd Top Secret. Iratok a magyar-jugoszláv 
kapcsolatok történetéhez. Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956. Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, 
az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Az iratokat gyűjtötte, válogatta, szer-
kesztette és a bevezető tanulmányt írta KISS JÓZSEF, RIPP ZOLTÁN, V IDA ISTVÁN. MTA Jelenkor-kutató 
Bizottság, Budapest, 1995. 
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A Központi Bizottság 1958. február 14-én ismét visszatért a kérdésre, amikor arról 

tárgyalt, hogy Nagy Imre ügyében az ítélethozatalt el kell halasztani.183 Kádár János arról 

tájékoztatta a KB-t, hogy tanácskozott a testvérpártokkal és arra a meggyőződésre jutott, 

hogy az ügy befejezésére nem alkalmas az idő. Kádár szerint az ítélet veszélyeztetné a 

NATO országok és a Szovjetunió között tervezett csúcstalálkozó létrejöttét. Beszámolója 

szerint a Nagy Imre ügyben a Politikai Bizottság tagjait amúgy sem a személyes bosszú 

vezette, hanem a magyar nép érdeke. Ezért annak érdekében, hogy a nemzetközi helyzetet 

ne élezzék tovább, azt ajánlotta a Központi Bizottságnak, hogy a Nagy Imre ügyben az 

ítélethozatalt halasszák el.184 

A Politikai Bizottság 1958. május 6-án vette napirendjére az 1957. december 12-ei ha-

tározat végrehajtásának tárgyalását. A jelentést a PB számára Kaszás Ferenc készítette 

el.185 A PB által elfogadott jelentés bevezetőjében megállapította, hogy az 1957. decemberi 

határozatban foglaltakat a bűnüldöző és igazságszolgáltatási szervek végrehajtották. A je-

lentés szerint az ellenforradalommal kapcsolatos vizsgálatokat 1958. február végéig az 

egész ország területén befejezték. Ügyhátralék csak a bíróságokon volt, 1958. március 31-

én a megyei bíróságokon még 546 ellenforradalmi büntetőügy volt folyamatban 1505 vád-

lott ellen. 

Az ellenforradalom alatt a megtévedt, dolgozó osztályhelyzetű személyek esetében 

megtörténtek a felülvizsgálatok, több mint 900 személy esetében mellőzték a büntető eljá-

rást, illetve figyelmeztetés mellett szabadlábra kerülhettek. A bíróságok a párt határozatá-

nak megfelelően zárt tárgyalást tartottak.186 

A PB tagok ismét részletes statisztikai adatok segítségével tájékozódhattak a megtor-

lás számszerű „eredményeiről”. 

                                                           
183 MOL M–KS 288. f. 4. cs. 15/1. ő. e. Közli: Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 
1959–1960. évi jegyzőkönyvei. Jegyzetek S. KOSZTRICZ ANNA, NÉMETHNÉ VÁGYI KAROLA, SIMON 

ISTVÁN, SOÓS LÁSZLÓ. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1999. 237–249. 
184 Nagy Imre és társai perének hátteréről és az ezzel kapcsolatos politikai döntéshozatalról részletesen 
lásd RAINER M. JÁNOS: Nagy Imre 1953–1958, 1956-os Intézet, Budapest, 1999. 
185 Kaszás Ferenc 1957 és 1961 között az MSZMP KB Közigazgatási és adminisztrációs osztályának veze-
tője volt. 
186 A jelentésről a PB tagok ebben az esetben is vitáztak. A polémia főként az internálási rendszerről, illet-
ve annak fenntarthatóságáról bontakozott ki. A vita egy bizonyos pontján azonban, amikor Szénási Géza 
és Biszku Béla között szópárbaj kezdődött arról, hogy az ügyészség határozatait a belügyi szervek semmi-
be veszik, a PB zárt ülést rendelt el. A zárt ülésen elhangzottakról nem készült jegyzőkönyv. 
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A népköztársaság elleni bűntettek miatt elsőfokon elítéltek megoszlása az egyes bűn-

tettek és a bírósági eljárások szerint. 

1956. november 4.–1958. április 1. 

Elsőfokon elítéltek 

polgári büntető bíróságok katonai bíróságok Bűntettek 
össze-
sen rendes 

eljárás 
gyorsított és 
népbírósági 

rendes 
eljárás 

rögtönbírás-
kodás 

államrend elleni 
szervezkedés (BHÖ 
1. és 8. pont) 

    3623   2449 630 544 - 

izgatás (BHÖ 2. a–d, 
26–32., 3–7.) 

  4257   4205     9   43 - 

fegyverrejtegetés 
(BHÖ 33–34.) 

  2507   1966   93   72    376 

tiltott határátlépés 
(BHÖ 48., 48/A–E) 

  3595   3433 – 162 - 

egyéb (BHÖ 9., 13–
25., 35–47., 49–94.) 

   396     297 –   96        3 

Összesen 14378 12350 732 917    379 
 

Az elsőfokon halálra ítéltek száma bíróságok szerinti megoszlásban. 

1956. november 4.–1958. április 20. 

Bíróság Elítéltek száma 

Legfelsőbb Bíróság népbíró-

sági tanácsa 

    4 

Megyei bíróságok   97 

Katonai bíróságok 107 

Összesen 208 
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Jogerősen halálraítéltek és kivégzettek száma bíróságok szerinti megoszlásban. 

1956. november 4.–1958. április 1. 

Elsőfokon eljárt bíróság Elítéltek száma 

Legfelsőbb Bíróság népbírósági ta-
nácsa 

4 

megyei bíróságok 77 

katonai bíróságok 100 

Összesen 181 

 

5.3. A bíróságok működése 

A kezdeti időszak ítélkezési gyakorlatának problémáit Jászai Dezső igazságügy-

minisztériumi főosztályvezető foglalta össze.187 

A legfőbb problémát Jászai szerint az jelentette, hogy az eljáró szervek nem ismerték 

fel az események ellenforradalmi jellegét, vagyis hogy az elkövetők a népi demokratikus 

rendszer és annak alapintézményei ellen léptek fel. „Az ellenforradalmi jelleg világos fel-

ismerésének a hiánya és a nemzeti forradalom feltételezése alakított ki olyan ítélkezési 

nézetet, hogy ezen cselekmények elkövetőivel szemben békésen, megértően kell eljár-

ni.”188 Ezt a helytelen irányvonalat sikerült a jelentés készítésének időpontjára valamelyest 

módosítani és a párt és kormány nyilatkozataival összhangban, illetve az Igazságügy-

minisztérium útmutatásainak köszönhetően 1957 márciusára az ítélkezési gyakorlat sokkal 

szigorúbbá vált. Erre az időszakra már csak azt hiányolta a minisztériumi tisztviselő, hogy 

az ítéletek indoklásából hiányzott a politikai tartalom. A tényállást „helytelenül nem illesz-

tik be az ellenforradalom széles körű, államrendünk létét fenyegető folyamatos láncolatá-

ba.”189 

Az államrend elleni szervezkedés megítélésénél volt kezdetben a legnagyobb bizony-

talanság. A bíróságok túl enyhén ítélték meg ezeket a cselekményeket, vagy egyszerű 

fegyverrejtegetés miatt vonták eljárás alá a vádlottakat, vagy egyáltalán nem is értékelték 

azt, hogy a vádlottak fegyveresen részt vettek az októberi harcokban. 

                                                           
187 Beszámoló az 1956. évi október 23-a után kialakult büntetőbírói gyakorlatról. A beszámoló 1957. ápri-
lis 16-ai keltezésű. (BFL. XXV.4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 1966. 315. VIII. Igazságügy-
miniszteri felügyeleti tájékoztatók.) 
188 Uo. 
189 Uo. 
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A demokratikus államrend elleni izgatást tettleges bántalmazással,190 a vörös zászlók 

és csillagok megsemmisítésével, röpcédulák osztogatásával, emlékművek lerombolásával 

és sztrájkra való felhívással lehetett megvalósítani. A bíróságok azonban ezekben az ese-

tekben sem értékelték kellő súllyal a társadalmi veszélyességet. Az esetek jelentős részé-

ben (60,5%) egy éven aluli börtönbüntetést szabtak ki, miközben a törvényi minimum két 

év volt, emellett magas volt a felfüggesztett büntetések aránya is (16,8%). Hiányosságként 

emelte ki a beszámoló még az ittas állapot megállapításának problémáját: „a bírák köny-

nyebben hajlanak az ittas állapot megállapítására olyankor is, amidőn a vádlottak kétségte-

len ital fogyasztása után, a visszatartó gátlásoktól felszabadulva teszik meg izgató kijelen-

téseiket, a kijelentések összefüggő, logikus értelméből azonban következik, hogy nincse-

nek beszámíthatatlan, ittas állapotban.”191 Az utasítások hatására azonban 1957 márciusára 

már megvalósult a politikai vezetés által elvárt szigorú eljárás, ekkorra 57%-ra csökkent az 

egy évi és azon aluli börtönbüntetések száma, sőt a jelentés kiemelte, hogy egyre több 

esetben szabtak ki 2–3 év körüli börtönt szóbeli izgatás esetén is. 

A fegyverrejtegetések esetében is a szokásos problémát, a túl enyhe ítélkezést (egy 

éven aluli börtönbüntetések aránya 63,7%) emelte ki a jelenés, emellett azonban még na-

gyobb gondnak értékelte a felfüggesztések magas arányát (22%). A rossz ítélkezési gya-

korlatot egyrészt a megyei büntető kollégiumok helytelen jogértelmezésére vezette vissza 

Jászai. Hibásnak minősítette a bíróságok azon felfogását, hogy a statáriális rendelet lehető-

séget adott volna a fegyverek büntetlen beszolgáltatására.192 Másrészt véleménye szerint 

több esetben kialakult az a helytelen gyakorlat is, hogy ha a fegyverrejtegető ügye nem 

került rögtönítélő bíróság elé vagy gyorsított eljárásra, akkor már szükségtelen szigorú 

ítéletet hozni. „Ez a szemlélet persze merőben téves. Az a körülmény, hogy ki kerül statá-

rium elé vagy gyorsított eljárásra, mindig attól függ, hogy a helyi viszonyoknak megfelelő-

en szükséges-e az általános prevenció érdekében különösen szigorú büntetés kiszabása.”193 

A köztörvényi bűncselekmények közül kiemelte a jelentés az élet elleni bűncselekmé-

nyeket, hiszen az elemzés szerint az ellenforradalom alatt nemcsak a politikai szándékkal 

                                                           
190 A beszámoló a tettleges bántalmazás politikai jellegét tartotta döntő tényezőnek. Példaként emelte ki, 
hogy a sümegi járásbíróság nem ismerte fel, hogy az elkövetők a felekezeti izgatást valósították meg ak-
kor, amikor 1956. október 26-án bezúzták Weisz József ablakát, a nyitott ablakon útburkoló köveket do-
báltak be és kényszerítették a sértettet, hogy vetkőzzön le és énekelje el a himnuszt, miközben többen 
villanylámpával világították meg. 
191 Uo. 
192 A vitatott jogszabályhely az 1956. évi 28. törvényerejű rendelet 2. § (2) bekezdése: „Azok, akik a jelen 
törvényerejű rendelet kihirdetése és a beszolgáltatási határidő között fegyvereiket stb. beszolgáltatják, 
fegyverrejtegetés címén nem büntethetők.” 
193 Uo. 
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elkövetett emberölések száma volt magas, hanem a személyes bosszúból fakadó cselekmé-

nyek is elszaporodtak. Sok esetben azért született viszonylag enyhe ítélet, mivel a bírósá-

gok megítélése szerint a forrongó hangulat kizárta az előre megfontolt szándék megállapí-

tását. 

A néhány hónapja felállított népbírósági tanácsok működéséről 1957 szeptemberében 

készített jelentést az Igazságügy-minisztérium.194 

A jelentés a megyei népbíróságok munkáját jónak ítélte mind az ügyek kiválasztása195 

és előkészítése, mind pedig a szakbírák kiválasztása szempontjából. A minisztérium a ta-

nácsok által hozott ítéleteket is megfelelőnek találta: „megállapítható tény, hogy a megyei 

népbíróságaink általában kellő eréllyel járnak el az ellenforradalmi kártevőkkel szemben, 

ítélkezésük az erélyes osztályharcos jelleg mellett is kiegyensúlyozott.”196 

Sokkal kritikusabb a jelentés a Legfelsőbb Bíróságon felállított népbírósági tanácsok-

kal szemben. Az elsőfokú ügyeket tárgyaló népbírósági tanácsokkal kapcsolatban külön 

problémaként emelte ki az összefoglaló a népbírák és szakbírák közötti ellentéteket: „a 

népbíró harcosabban, élesebben reagál bizonyos ellenforradalmi jelenségekre, míg a szak-

bíró olykor hajlamos a bizonyítékok aprólékosabb, gyanakvóbb megítélésére.”197 A minisz-

térium véleménye szerint az ítéletek megszerkesztése is hagyott kívánni valót maga után, 

vagyis az ítéletek tényállási része nem nyújtott kellő áttekintést, az indoklásban pedig a 

szakmai szempontok kaptak nagyobb hangsúlyt, miközben a cselekmények politikai össze-

függéseit kellett volna megvilágítani. 

A másodfokon eljáró tanácsok munkájával kapcsolatban sem volt elnézőbb a jelentés. 

Rossz tendenciának tartotta, hogy az elbírált ügyek 20%-a esetében nem volt indokolt a 

népbírósági eljárás.198 Jászai külön kiemelte azt is, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési 

gyakorlata nem egységes, különösen az egyes bűncselekmények minősítése volt zavaros, 

                                                           
194 MOL–XIX–E–1–z. Igazságügyi Minisztérium TÜK iratok 0064/1957. A jelentés 1957. szeptember 26-
ai keltezésű, Jászai Dezső minisztériumi osztályvezető készítette. Az előterjesztés az Igazságügy-
minisztérium Kollégiumának 1957. október 5-ei ülésén hangzott el. 
195 Az ügyek 90%-a népi demokratikus államrend vagy népköztársaság megdöntésére irányuló cselek-
mény, ilyen irányú mozgalom vagy szervezkedés kezdeményezése, vezetése, illetve az ilyenekben tevé-
keny részvétel vagy azok előmozdítása volt. Az ügyek kisebb hányada (10%) fegyver, lőszer és robbanó-
anyag rejtegetése, gyilkosság, szándékos emberölés és ezek kísérlete volt. 
196 MOL–XIX–E–1–z. Igazságügyi Minisztérium TÜK iratok 0064/1957. 
197 Uo. 
198 A jelentésből az is kitűnik, hogy ez nem a Legfelsőbb Bíróság hibája volt. A Legfelsőbb Bíróság népbí-
rósági tanácsa elé ugyanis nemcsak a megyei népbírósági tanács határozatai ellen bejelentett fellebbezések 
kerültek, hanem azok az ügyek is, amelyeket a Legfőbb Ügyész ott terjesztett elő vagy a Legfelsőbb Bíró-
ság elnöke az ügyet a tanács hatáskörébe vonta. A Legfőbb Ügyész sok esetben élt is ezzel a jogával, fő-
ként célszerűségi szempontok miatt. Azért tette ezt, mivel ezen eljárás keretében lehetőség volt az ítélet 
hatályon kívül helyezése nélkül a büntetés súlyosbítására (nem érvényesült a reformatio in peius tilalma). 
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ami azért adott aggodalomra okot, mivel ennek következtében az alsóbíróságok elvi irányí-

tása csorbát szenvedett.199 

A Fővárosi Bíróság munkájának megszervezéséről Szakács Ödönnek, a Fővárosi Bí-

róság elnökének 1957. július 29-ei összefoglalójából kapunk képet.200 

A beszámoló szerint az első, gyorsított eljárásra tartozó ügy 1957. február 6-án érke-

zett a Fővárosi Bíróságra, ezt követően havonként átlag nyolc ilyen ügy került a bíróság 

elé. 1957. július 3-án kezdték meg működésüket a népbírósági tanácsok, a tervezett öt ta-

nács közül kezdetben hármat állítottak fel. A bíróság elnöke szerint az ítélkezés fő problé-

máját a bírák tájékozatlansága jelentette, hiszen korábban az ilyen típusú ügyekben a titkos 

ügykezelés szabályai szerint jártak el és a főváros területén ilyen tapasztalatokkal csak né-

hány bíró rendelkezett. Problémát jelentett az is, hogy kezdetben nem érvényesült semmi-

féle irányítás az ellenforradalmi bűncselekmények megítélése területén. Emiatt a bírák 

részéről két fő típushiba jelentkezett, az egyik a vádlott magatartásának elszigetelt, az ese-

mények sorából kiszakított vizsgálata volt. A másik fő hibát pedig a tapasztalatlan bírák 

akkor követték el, amikor nem tudtak különbséget tenni a népi demokrácia elszánt ellensé-

gei és azok között a „jóhiszemű dolgozók között, akik csupán a népi demokratikus kor-

mányzás terén elkövetett hibák kijavítására törekedtek, és ennek során sodródtak bele va-

lamilyen bűncselekménybe.”201 Az elnöki beszámoló szerint a bírák következetes ítélkezé-

sét a Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány 1956. november 4-ei felhívása202 miatti zavar 

is akadályozta. A bírák jelentős része ugyanis úgy gondolta, hogy a kormánynyilatkozat azt 

jelzi, hogy a vezetés amnesztiát kíván adni az októberi eseményekben részt vevőknek, 

ezért nem látták szükségesnek, hogy ezekben az ügyekben ítéletet hozzanak. A probléma 

fontosságát jelzi, hogy az országos bírói értekezlet külön tárgysorozatban foglalkozott a 

kérdéssel.203 Molnár László204 elemezte a november 4-ei nyilatkozatot és Kádár János no-

vember 26-ai rádióbeszédét is, amelyben a kormány elnöke szintén megerősítette, hogy a 

kormány betartja az ígéretét. A jogszolgáltatás színvonalát jelzi, hogy a bírósági tanácsel-

                                                           
199 A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatát és az egységes irányítás hiányát az alsóbíróságok is kifogá-
solták. Különösen elfogadhatatlannak találták azt a gyakorlatot, hogy egy községben megtartott, mindenfajta 
atrocitás nélkül lezajlott gyűlés esetében is ki kellett mutatni az országos méretű ellenforradalmi mozgalom-
mal való összefüggést és ezért a legsúlyosabb büntetés kiszabását várták tőlük. 
200 BFL. XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. Vegyes iratok. A tájékoztató az MSZMP Buda-
pesti Bizottsága számára készült. 
201 Uo. 
202 „A kormány nem tűri meg, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi 
idők eseményeiben részt vettek.” In: Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyaror-
szágról. 1956-os Intézet, Budapest, 1996. 207. 
203 Közli Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 2. I. m. 710–712. 
204 Molnár László 1950-től 1962-ig bíró a Legfelsőbb Bíróságon, a Büntető Kollégium vezetője volt. 
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nök azt fejtegette bírótársai számára, hogy a november 4-ei felhívás és a november 26-ai 

rádióbeszéd nem jogforrás, így a bíróságoknak azt az ítélkezésük során nem kell alkalmaz-

ni. A végső szót a kérdésben a Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiumának állásfoglalása 

mondta ki, mely szerint a kormánynyilatkozat nem tekinthető büntethetőséget kizáró ok-

nak, a bíróság azonban a konkrét ügy elbírálásánál az eset összes körülményeit mérlegelve 

figyelembe veheti.205 

1957. november 15-én kelt az Igazságügy-minisztérium szigorúan titkos felhívása a 

megyei és fővárosi bíróság elnökeinek, amelyben statisztika készítését kérte arra vonatko-

zólag, hogy mennyi és milyen jellegű ellenforradalmi ügy van folyamatban a bíróságo-

kon.206 A vádlottakat osztályhelyzetük szerint is csoportosítani kellett aszerint, mennyi a 

munkásosztály helyzetű, illetve mennyi a dolgozó paraszt, mennyi az értelmiségi és a kis-

iparos, mennyi az osztályellenség (huligán és csavargó), illetve az egyéb személyek számát 

is meg kellett jelölni. Külön fel kellett tüntetni a jelentésben, hogy a munkásosztály és a 

dolgozó paraszt osztályhelyzetű vádlott közül hány személyt vádoltak nagyobb jelentőségű 

és mennyit kiemelkedő társadalmi veszélyességű bűncselekménnyel.207 Az IM utasítás arra 

is útmutatást adott, hogy kisebb jelentőségűnek kellett tekinteni az egyszerű dolgozók ver-

bális izgatási ügyeit, vagy az ellenforradalomban való tevékeny részvételük208 olyan esete-

it, amikor „valamely tisztség, funkció elvállalásán túlmenő aktivitást nem tanúsítottak, s 

céltudatos ellenforradalmároknak sem tekinthetők.”209 

A politikai szigor érvényre juttatása érdekében az Igazságügy-minisztérium 1957. de-

cember 12-én újabb leiratot intézett a Fővárosi Bíróság elnökének.210 A leirat bevezetője 

hivatkozott arra a vádra, amelyet megyei bírósági elnökök fogalmaztak meg a Legfelsőbb 

Bírósággal szemben, vagyis hogy a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú ítéleteket indokolatla-

nul enyhíti. Erre tekintettel kérte az Igazságügy-minisztérium, hogy a Fővárosi Bíróság 

elnökének véleménye szerint a Fővárosi Bíróság esetében hány kifogásolható másodfokú 

                                                           
205 A Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiuma 1957. március 22-én tartott ülésén fogadta el az állásfoglalást. 
Közli KAHLER FRIGYES: Joghalál Magyarországon. I. m. 220–224. 
206.BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 007001/1957. 0079/1957 I.M.TÜK. 
207 A Fővárosi Bíróság 1957. november 23-án kelt jelentése szerint a Fővárosi Bíróságon 156 ellenforra-
dalmi jellegű ügyet tárgyaltak, ezekben az ügyekben 250 személyt vontak vád alá. A munkás osztályhely-
zetűek száma 107 fő volt, értelmiségi és kisiparos 99, osztályellenség 22, egyéb származású 22. A munkás 
osztályhelyzetűek közül 49 személyt vádoltak kiemelkedő társadalmi veszélyességű bűncselekménnyel. 
(BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok 007001/1957.) 
208 BHÖ 1. pont (2) bekezdés. 
209 BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 007001/1957. 0079/1957 I.M.TÜK. 
210 BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 007001/1957. 0079/2/1957 I.M.TÜK. 
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ítélet született. Emellett a minisztérium elsősorban a huligán, osztályidegen elemekkel 

szembeni eljárás adatait kívánta összegyűjteni.211 

Az MSZMP PB 1957. december 12-ei határozatának végrehajtásáról az Igazságügy-

minisztérium Felügyeleti Főosztálya már 1958. január 30-án tájékozódni kívánt, és több 

pontban kérte a bíróságok elnökeinek beszámolóját.212 

A leirat a statisztikai adatok közlése mellett arról is tájékoztatást kért, hogy az érdemi 

ítélkezésben miként tükröződnek a decemberi párthatározat előírásai. „A párthatározat 

meghozatala óta megfelelő alapossággal vizsgálták-e a bíróságok, hogy az elkövető osz-

tályidegen, huligán, lumpenproletár, szokásos bűnöző, vagy osztályát eláruló dolgozó, ille-

tőleg csupán megtévedt dolgozó-e? Helyesen döntöttek-e a bíróságok ebben a büntetéski-

szabás szempontjából alapvetően fontos kérdésekben és a büntetés kiszabásánál érvényesí-

tették-e, és helyesen érvényesítették a Párthatározatban megjelölt jogpolitikai 

szempontokat?”213 A leirat külön kérte annak vizsgálatát, hogy a nyilvánosság kizárására 

vonatkozó előírások a gyakorlatban hogyan érvényesültek, illetve megtörtént-e az ellenfor-

radalmi ügyek soron kívüli tárgyalása. 

A Fővárosi Bíróság elnöke az ítélkezésben érvényesülő elvekkel kapcsolatban az álta-

lánosságokon kívül, vagyis biztosította a felügyeletet ellátó minisztériumot arról, hogy 

természetesen külön figyelmet fordítottak a tudatos ellenforradalmárok és a megtévedt 

vagy megtévesztett személyekkel szembeni különbségtételre, konkrét példákkal is illuszt-

rálta az elvek gyakorlati érvényesülését. 

A zárt tárgyalásra vonatkozó előírással kapcsolatban az elnök arról tájékoztatta az 

Igazságügy-minisztériumot, hogy a Fővárosi Bíróság abban az esetben, ha az ügy anyaga 

nem volt államtitok, nem tartalmazott katonai vagy hivatali titkot és erkölcsi okok sem 

álltak fenn, akkor nyilvános tárgyalást tartott. Az elnök szerint ezekben az esetekben sem-

mi sem indokolta a nyilvánosság kizárását, az nem lehetett kellő ok, hogy az ügy tárgya 

ellenforradalmi bűncselekmény, vagyis politikai ügy. Sőt, a munkástanácsok elleni eljárá-

sokban éppen a vállalatok dolgozóira irányuló nevelő hatás miatt szükségesnek látta a 

nyilvánosságot, véleménye szerint a titkolózás csak nyugtalanságot kelthetett volna. 

A soron kívüli tárgyalásokról a Fővárosi Bíróság annyit közölt, hogy a Fővárosi Bíró-

ság büntető tanácsai szinte kizárólag ellenforradalmi bűncselekményeket tárgyaltak, ezért a 

tárgyalások sűrítésével tudnak eleget tenni az előírásoknak. 

                                                           
211 A Fővárosi Bíróság elnöke válaszában öt kifogásolható ítéletet jelölt meg. 
212 BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 8001/1958. 001/3/1958. I.M. TÜK. 
213 Uo. 



 

87 

1958 áprilisára elkészült az Igazságügy-minisztérium összefoglaló jelentése is, amely 

az országban működő összes bíróság tapasztalatait összegezte.214 A jelentés a számszerű 

adatok közlésével kezdődött, mely szerint a folyamatban lévő büntetőügyek felülvizsgálata 

nyomán 250 személlyel szemben a rendőrfőkapitányságok vezetői és a megyei ügyészek 

döntése után mellőzték a vádemelést. Az elsőfokú bíróságok 52 terhelt ügyében megszün-

tették az előzetes letartóztatást. A Legfelsőbb Bíróság a fellebbezési eljárás során 100–110 

terhelttel szemben szüntette meg az elsőfokú bíróság által fenntartott előzetes letartóztatást. 

A jogerős ítéletek esetén 676 személy esetében tartották függőben a büntetések végrehajtá-

sát. Ha mindezt összevetjük a több mint 8000 személlyel, akiket a népköztársaság elleni 

bűntettek miatt ítéltek el, nem tapasztalhatunk túl nagy engedékenységet. 

A bíróságok jó munkáját méltatva az összegzés kiemelte, hogy 1958. március 31-én a 

megyei bíróságok elsőfokú büntető tanácsai előtt már csak 546 ellenforradalmi büntetőügy 

volt folyamatban, a megyei bíróságok népbírósági tanácsainak pedig már csak 31 ügyben 

kellett ítéletet hozniuk. Ezt azért is tartotta fontosnak Jászai Dezső, a jelentés készítője, 

mert az időmúlás is egyre inkább befolyásolta ekkorra az ítélkezést. „Egyrészt elhomályo-

sul a tanuk emlékezete, másrészt a tanuk megbocsátó hangulata fokozódik.”215 Azt azonban 

mindenképpen a bíróságok javára írta Jászai, hogy a súlyosabb ügyekben az időmúlást 

enyhítő körülményként egyetlen esetben sem értékelték. 

A Fővárosi Bíróság büntető kollégiuma 1959 májusában tartott ülést a Fővárosi Bíró-

ság ítélkezése az ellenforradalmi bűncselekmények tekintetében címmel. Az ülésre Sza-

kács Ödön, a Fővárosi Bíróság elnöke készített előterjesztést. Ekkorra már a perek nagy 

része befejeződött, ezért az ülés célja főként az volt, hogy az ítélkezésben részt vevők érté-

keljék az elvégzett munkát. Az értékelés az államrend elleni szervezkedés és az izgatás 

ügyében hozott ítéletek elemzése alapján készült.216 

Az elemzés először az ügyek előkészítésével kapcsolatos tapasztalatokat összegezte. 

Amellett, hogy elismerte a nyomozó hatóságok gyors munkáját, több szempontból kritiká-

val is illette az ügyészség és a rendőrség munkáját. Az egyik hibának azt tartotta, hogy az 

egyes személyek elleni nyomozás több esetben elszigetelten zajlott, a történelmi háttér és 

az összefüggések felderítése nélkül.217 A másik problémának a bíróság szempontjából azt 

                                                           
214 BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 1966. 315. IX: Igazságügy-miniszteri felügyeleti 
tájékoztatók. 
215 Uo. 
216 BFL XXV. 60. b. Fővárosi Főügyészség TÜK Igazgatási iratok. 0055/1959. 
217 Az elemzés konkrét példaként említette a Tóth Ilona ügyében zajló eljárást, ahol az ügy adatai alapján az 
eljáró bíró hívta fel a nyomozó hatóságok figyelmét Angyal István szervezkedési ügyének jelentőségére. 
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találta, hogy a nyomozó hatóságok bizonyos esetekben nem rögzítették írásban a nyomozás 

minden eredményét, más esetekben viszont olyan terjedelmes jegyzőkönyveket vettek fel, 

amelyek tele voltak az ügy szempontjából érdektelen adatokkal, amelyet természetesen a 

bíró kénytelen volt végigolvasni és szelektálni. Másrészről a nyomozóhatóságok rossz 

jegyzőkönyvei a nyomozás kiegészítését tették szükségessé, különösen amiatt, hogy az 

eljáró hatóságok a védelem bizonyítékait sok esetben nem vették figyelembe, ezeket nem 

biztosították a tárgyalásra. A bíróság elnöke külön kiemelte azokat az eseteket, amikor a 

terhelt kezdetben tagadott, később azonban a beszerzett bizonyítékok hatására beismerte 

tettét. A nyomozó hatóságok azonban sok esetben elmulasztották jegyzőkönyvezni a bizo-

nyítékokat, így a bíróság előtt a vádlott az eltérő vallomásai miatti magyarázatként már 

arra hivatkozott, hogy erőszakkal és megfélemlítéssel vették rá a beismerésre. Hibának 

minősítette az összefoglaló az előzetes letartóztatások gyakorlatát, vagyis hogy a hatósá-

gok a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőit sem helyezték szabadlábra. Külön több-

letmunkát jelentett a bíróságoknak, hogy a nyomozóhatóságok a házkutatás során sok 

olyan tárgyat foglaltak le bűnjelként, amelyek az elkövetett bűncselekménnyel semmiféle 

összefüggésben sem voltak. Ezeket a tárgyakat később sem adták vissza a tulajdonosaik-

nak, hanem áttették a bírósághoz, így a bíróságoknak kellett rendelkezni a lefoglalás meg-

szüntetéséről. 

Az elnöki összefoglaló az ítéletek elemzésével képet adott az ellenforradalmi bűncse-

lekmények indítóokairól. Az elkövetés motívumai között első helyen az osztálygyűlöletet 

emelte ki. „Magasabb képzettségű, legalábbis érettségizett, deklasszált értelmiségiek, volt 

horthysta katonatisztek és magasabb állami funkcionáriusok, ingatlan vagyonukat, termelő 

eszközeiket vesztett tőkések, akik képességeikkel arányban nem álló vagy igényeiknek 

meg nem felelő alacsonyabb munkakörben dolgoztak, az ellenforradalom idején elérke-

zettnek látták az időt, hogy elvesztett hatalmi, vagyoni helyzetüket visszaszerezzék.”218 Az 

összefoglaló szerint a vezető szerepet betöltők között a korábban elítéltek voltak többség-

ben és ők játszották egyben a legkegyetlenebb szerepet is. Itt különösen kiemelte a jelentés 

a korábbi nyilas párttagokat. Az elkövetés indokai között a vélt, vagy jogos sérelem volt 

még meghatározó, példaként említette a jelentés az indokolatlan fegyelmi elbocsátást. Kü-

lön csoportként beszélt az elemzés azokról, akik az államrend elleni szervezkedés kevésbé 

súlyos formájában vettek részt és erőszakos cselekményt nem követtek el. Az elemzés sze-

rint közöttük többségben voltak a 20 és 30 év közötti fiatalok, akik vidékről kerültek a fő-
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városba, többen közülük munkásszálláson laktak. Ebből a csoportból emelte ki az elnök a 

karrieristáknak nevezett réteget, akik a gyorsabb érvényesülés érdekében tudatosan álltak 

az ellenforradalom oldalára. Kisebb csoportként jellemezte azokat, akik meggyőződésből 

csatlakoztak az ellenforradalmárokhoz. Ők jobbára volt partizánokból, MDP és DISZ ta-

gokból álltak és ők voltak azok, akik nézeteiket a bírósági eljárás során sem változtatták 

meg. Külön említette a jelentés a munkástanácsok vagy forradalmi bizottságok tagjait, akik 

megtévedtek az ellenforradalom eszmei zűrzavarában. Ők általában büntetlen előéletűek 

voltak, többük párttagsággal is rendelkezett. Ők arra hivatkoztak, hogy az MDP szerveinek 

kérésére vállaltak szerepet a munkástanácsokban. „Nem vették észre és így nem is akadá-

lyozhatták meg az ellenforradalom oldalára tolódását.”219 

Végül az összefoglaló említés szintjén kitért az izgatási cselekmények „tipikus indító-

okára”, az alkoholmámorra. 

Az elkövetők szociológiai elemzése címén a fiatalkorúak csoportját emelte még ki a 

jelentés. 1957. január 1. és 1958. december 31. között az államrend elleni szervezkedés 

miatt elítéltek 8,9%-a, az izgatás miatt elítéltek 4%-a volt fiatalkorú. A családi hátteret 

elemezve a jelentés azt emelte ki, hogy a fiatalkorúak többsége rendezetlen életviszonyai 

miatt vett részt az ellenforradalomban (nyilas, büntetett előéletű szülők, az apa hiánya, 

menhelyen nevelkedés). A jelentés szerint sok esetben huligán bandák alakultak át fegyve-

res ellenforradalmi csoportokká. A röpiratszerkesztésben és terjesztésben elítélt fiatalkorú-

akra pedig főként a volt írószövetség tagjai által hirdetett nézetek hatottak különös erővel. 

Az összefoglaló külön problémaként elemezte a szervezkedés és izgatás elhatárolásá-

nak kérdését, melynek kapcsán azt emelte ki, hogy a minősítés gyakorlata sok esetben öt-

letszerű volt. Ezt azonban Szakács Ödön elfogadhatónak tartotta, mivel véleménye szerint 

nem lehetett általános érvényű szabályt alkotni arra, hogy mikortól válik az államrend elle-

ni gyűlölet puszta felkeltése az államrend megdöntésére irányuló mozgalom részévé. 

Az ítéletek elemzése után a bíróság elnöke azt állapította meg, hogy a népi demokrati-

kus államrend megdöntése előkészítő cselekménye, vagyis a népi demokratikus államrend 

megdöntésére irányuló mozgalomra való felhívást kevés esetben állapított meg a Fővárosi 

Bíróság. Ezt a cselekményt főként röplapok terjesztése esetében tartotta megalapozottnak, 

ha a röplapokat az ellenforradalom fegyveres leverése után terjesztették és azok szövege a 

megdöntött ellenforradalom fegyverek helyett más eszközökkel való továbbfolytatására 

buzdított. 
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A büntetéskiszabás gyakorlatának vizsgálata esetében a bíróság elnöke éles határvona-

lat húzott a szervezkedés és az izgatás miatt elítéltekkel szemben kiszabott büntetések mér-

téke között. Míg az előbbinél a megtorlás volt az elsődleges szempont és a szokásos enyhí-

tő körülményeket (büntetlen előélet, családi állapot) sem vették figyelembe, addig az utób-

binál az enyhítés dominált.220 

5.4. Az ítélkezési gyakorlat egységesítése 

A büntetőeljárás gyakorlatának egységesítésében a legnagyobb szerepe a Legfelsőbb Bíró-

ságnak volt. A Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiuma 1957 végére meghozta azon állás-

foglalásait, amelyek meghatározták a népbíróságok ítélkezését.221 

A legalapvetőbb iránymutatást az jelentette a népbíróságok számára, hogy a Legfel-

sőbb Bíróság büntető kollégiuma megállapította, az ellenforradalmi támadás elsősorban a 

népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom kezdeményezésének, veze-

tésének vagy pedig az abban való tevékeny részvételnek minősült. Külön foglalkozott a 

kollégium a célzat kérdésével is. A gyakorlati problémát az jelentette, hogy a vádlottak 

arra hivatkoztak, a cselekményeket valóban végrehajtották, de nem vezette őket az a célzat, 

hogy a népi demokratikus államrendet megdöntsék. Így a büntető kollégium azt állapította 

meg, hogy a bűncselekménynek nem törvényi tényállási eleme a célzat, tehát a törvényben 

szereplő irányuló kifejezés nem tekinthető a célzat szinonimájának.222 

Az izgatás törvényi tényállása esetében is felmerült a célzatosság, illetve az egyenes 

szándék problémája. A Legfelsőbb Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az izga-

tás nem célzatos, hanem veszélyeztető jellegű bűntett. Tehát a bűnösség megállapításához 

elegendő volt, ha a vádlott meg akarta tenni a kijelentést, terjeszteni akarta az írásművet 

vagy egyéb tevékenységet akart kifejteni és egyben felismerte, hogy magatartása alkalmas 

lehet más személyekben a népi demokratikus államrend elleni gyűlölet felkeltésére. 

Külön foglalkozott a Legfelsőbb Bíróság a mozgalom vagy szervezkedés vezetésének 

kérdésével.223 A bíróság álláspontja szerint vezetői tevékenységnek kellett tekinteni a szer-

vezkedés egészének elvi vagy gyakorlati irányítását, és ide sorolta az olyan program kidol-

                                                           
220 Szakács Ödön statisztikai adatokkal is igazolta állítását. 1957-ben a szervezkedés miatt elítéltek 33%-a 
kapott tíz évet meghaladó vagy életfogytig tartó büntetést, az elítéltek 12%-át halálbüntetéssel sújtották, 
egy évet meg nem haladó börtönbüntetést viszont csak az elítéltek 3%-ával szemben alkalmaztak. Az 
1958-as évben egy kicsit változtak az arányok. A halálbüntetések aránya ugyanakkora (12%) maradt, az 
egy évet meg nem haladó büntetések arányszáma azonban egy kicsit kedvezőbb lett: 9,4%. 
221 A Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiumának 1957. évi működéséről szóló beszámolója. Aláírója dr. 
Lee Tibor, a büntető kollégium vezetője. (BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 1966. 
315. IX. Igazságügy-miniszteri felügyeleti tájékoztatók.) 
222 BHÖ 1. pont. 
223 BHÖ 1. pont (1) bekezdés. 
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gozását is, amely a szervezkedés további irányvonalát meghatározta. Vezetői tevékenység-

ként kellett értelmezni a szervezkedés kiterjesztését új területekre, a szervezkedés új ágaza-

tának létrehozását és az ilyen területi csoportok és ágazatok irányítását. A kollégiumi in-

doklás szerint egy szervezkedésnek és mozgalomnak több vezetője is lehetett. A további 

eseti döntésekben a büntető kollégium a szervezkedés és mozgalom fogalmát is elhatárolta. 

A szervezkedésnél a céltudatos, tervszerű kollektív tevékenységet emelte ki, ezzel szemben 

a mozgalom lazább, szervezetlenebb, szélesebb kiterjedésű lehetett, ahol a résztvevők kap-

csolata is lazább volt. 

A gyakorlatban felmerülő értelmezési problémák szükségessé tették a nemzetőrség 

tagjai tevékenységének értékelését is. Az állásfoglalás szerint az 1956. október 23. után 

fegyveres szolgálatot ellátó nemzetőr által elkövetett cselekmény nem a katonai, hanem a 

polgári bíróság hatáskörébe tartozott. Az indoklás szerint a nemzetőrség törvényes rendel-

kezés nélkül, önkéntes jelentkezés alapján létesült. Tagjai ugyan fegyveres szolgálatot tel-

jesítettek, de nem tekinthetők sem az akkor működő rendőrség részének, sem az utóbb 

megalakult karhatalom elődjének. A polgári bíróságoknak a nemzetőrség tagjai tevékeny-

ségénél először is azt kellett értékelni, hogy ellenforradalmi csoportként működött-e, avagy 

rendfenntartó feladatokat látott-e el, tehát mintegy a „pótrendőrség” szerepét töltötte-e be. 

A nemzetőrök tevékenysége kapcsán még egy tekintetben egységesítette a bíróságok gya-

korlatát a Legfelsőbb Bíróság. Ez pedig a felsőbb parancs büntetőjogi jelentőségének érté-

kelése volt, főként a párt- és tanácsi funkcionáriusok őrizetbe vételénél. A kollégium állás-

pontja szerint a nemzetőrség feladata kizárólag a személy- és vagyonbiztonság megőrzése 

lehetett, törvénytelen letartóztatásokra nem volt joga. Ezt a nemzetőröknek is tudniuk kel-

lett, ezért a nyilvánvalóan törvénybe ütköző parancsot a nemzetőr csak saját felelősségére 

hajthatta végre. 

Külön kiemelte a kollégiumi állásfoglalás a munkástanácsok, illetve forradalmi bizott-

ságok elnökei tevékenységével kapcsolatos értékelés kérdését.224 A bíróság szerint a forra-

dalmi munkástanács elnöke és a munkástanács tagok is a törvényes községi tanács jogkör-

ében jártak el, és ezzel a tanács hivatali működését törvénytelenül megakadályozták. Ezért 

a munkástanácsok cselekményét a népi demokratikus állam helyi szervei felszámolásának 

kellett minősíteni. Nem lehetett figyelembe venni, ha a tanács elnökét népgyűlésen válasz-

                                                           
224 A forradalmi bizottságok a települések közigazgatásának irányítására jöttek létre, a munkástanácsok pedig 
a munkásság politikai törekvéseinek képviseletére. A két szervezet közötti kapcsolódási pontot az jelenthette, 
hogy a munkástanácsok aktívan részt vettek a helyi politikai vezetésben is, illetve 1956. november 4. után 
megkezdődött a területi munkástanácsok megalakítása. A létrejött Nagy-budapesti Központi Munkástanács 
tevékenysége a kettős hatalom kialakulásának veszélyét jelentette a Kádár-kormány számára. 
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tották meg, „mert az nem volt egyéb, mint ellenforradalmárokból és azok által felizgatott 

emberekből álló csoport.” Csupán enyhítő körülményként lehetett értékelni, ha a munkás-

tanács elnöke, illetve tagja tevékenységét erőszakoskodás nélkül fejtette ki. 

A kollégiumi állásfoglalás külön foglalkozott a bűnhalmazat kérdésével. Kimondta, 

hogy a BHÖ 1. pontjában meghatározott bűntettekbe beolvad minden egyéb, az állam bel-

ső biztonsága elleni bűncselekmény (BHÖ 2–34. pont), ha azt a szervezkedés keretei kö-

zött követték el. A szervezkedés, illetve mozgalom keretein kívül elkövetett, az állam belső 

biztonsága elleni bűntettek bűnhalmazatot képeznek. 

A mindvégig a szigorú ítélkezés fontosságát hangsúlyozó összefoglaló utolsó részében 

engedett teret bizonyos enyhítő körülmények értékelésének. Az egyéniesítés címszó alatt 

taglalt elvek szerint a bíróságnak akkor volt lehetősége enyhébb ítéletet hozni, ha az elkö-

vető később pozitív magatartást tanúsított, pl. fasizmusnak bélyegezte a kilengéseket vagy 

komoly erőfeszítéseket tett a termelőmunka beindítására. A bíróság talált olyan esetet is, 

amely kapcsán felmentő ítélet meghozatalát látta szükségesnek: „valaki az 1956. október-

novemberi események során egyes kérdésekben nem látott tisztán és politikailag téves né-

zeteinek kifejezést adott, nem lehet a bűnösség megállapításának alapja, feltéve természe-

tesen, hogy téves nézeteit nem uszító módon juttatta kifejezésre.” 

5.5. Az ügyészségek működése 

„Az ellenforradalmi megmozdulások következtében az ügyészi apparátus munkája meg-

tört, dezorganizálódott és az ügyészi szervezet darabokra hullott szét, mint az államappará-

tus többi része.”225 Szénási Géza Legfőbb Ügyész szavai 1957. február 4-én, a Magyar 

Népköztársaság Ügyészségének országos konferenciáján hangzottak el, és szemléletes ké-

pet adnak a vádhatóság 1957 eleji állapotáról. A Legfőbb Ügyészi beszámoló később sem 

nélkülözte a kritikus hangvételt. Visszatekintve hibának tartotta, hogy a Legfőbb Ügyész-

ség a Nagy Imre kormány politikájának hatására országos utasítást adott ki a rabok szabad-

lábra helyezésére.226 Külön kiemelte, hogy az ügyészségeken létrejött forradalmi bizottsá-

gok sok helyen az „ellenforradalom szolgálatába álltak”.227 A beszámoló szerint 1956. no-

                                                           
225 MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1957/12. ő. e. 
226 1956. október 30-ai keltezéssel jelent meg a Legfőbb Ügyészség forradalmi bizottmányának hirdetmé-
nye. A forradalmi bizottság tagjai Non György Legfőbb Ügyészt lemondásra szólították fel, emellett kö-
zölte, hogy elrendelték a forradalomban való részvétel miatt letartóztatottak szabadlábra helyezését. „A 
Legfőbb Ügyészség Forradalmi Bizottmánya egyidejűleg intézkedett, hogy a tudomása nélkül esetleg 
egyes helyeken a felkelésben való részvétel miatt fogvatartott személyeket azonnal helyezzék szabadláb-
ra.” (MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1957/12. ő. e. 
227 Uo. Külön kiemelte a Pest megyei ügyészség forradalmi bizottságát, ahol tíz ügyészt mozdítottak el 
állásukból, és felhívást vittek a Rádióhoz, amelyben követelték az ügyészség kapitalista forma szerinti 
átszervezését. Kitért a Hajdú megyei ügyészségre, ahol több ügyészt le akartak tartóztatni és a Fővárosi 
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vember második felében a vidéki ügyészségekkel még semmiféle kapcsolata nem volt Bu-

dapestnek. A helyzetet az is nehezítette, hogy még 1956 decemberében is úgy tűnt, hogy az 

ügyészség nem képes együttműködni a karhatalommal és a rendőrséggel. 

Götz János fővárosi ügyész 1957. augusztusi jelentése azt mutatja, hogy a fővárosban 

is problémát okozott az ellenforradalmi ügyekben való eljárások zökkenőmentes biztosítá-

sa.228 Götz ennek kapcsán foglalkozott azokkal a vádakkal is, amelyek az ügyészeket érték 

a pártszervek, a rendőrség vagy a tanácsok részéről, mely szerint az ügyészek az ellenfor-

radalmárok támogatói. Emiatt a fővárosi ügyész azt az utasítást adta, hogy az ellenforra-

dalmi jellegű ügyek esetében az őrizetben vagy előzetes letartóztatásban lévőket szabad-

lábra helyezni vagy ügyükben a nyomozást megszüntetni kizárólag a fővárosi ügyész jóvá-

hagyásával lehet. A hatékonyabb munkavégzés érdekében megszervezték az 

ellenforradalmi ügyekkel foglalkozó ügyészek csoportját. Az ellenforradalmi cselekmé-

nyek megítélésében mutatkozó bizonytalanságot mutatta a jelentés azon része, ahol a fővá-

rosi ügyész leírja az ügyészek azon félelmeit, hogy egyik irányba se „csússzanak el” na-

gyon. Itt is jelentkezett ugyanaz a probléma, mint a bíróságokon, mégpedig az ominózus 

november 4-ei kormánynyilatkozat. Emiatt a fővárosi ügyész szerint világossá vált, hogy a 

dolgozókat nem érheti üldöztetés a forradalmi eseményekben való részvétel miatt. Így az 

ügyészek nem mertek erélyesen fellépni, hiszen az a vád érheti őket, hogy az 1950-es évek 

gyakorlatát hozzák vissza, más részről azonban nem akarták az eljárást sem megszüntetni, 

hiszen akkor az a vád érhette őket, hogy az ellenforradalmárokat támogatják. Óvatosnak 

kellett lenniük azért is, hiszen több esetben észlelték az ügyészek, hogy a névtelen feljelen-

tések utáni azonnali őrizetbe vétel miatt ártatlan emberek ellen emeltek vádat, másrészt 

Götz abbéli félelmét is kifejezte, hogy gyakran provokáció állt a háttérben. 

Az ügyészeknek amellett, hogy a gyorsított és népbírósági eljárások során bíróság elé 

állították a vádlottakat, más feladataik is adódtak a forradalom utáni helyzet konszolidálá-

sában. Az ellenforradalmi elemek felszámolása érdekében a közbiztonsági őrizet terén is 

komoly eredményeket tudott felmutatni az ügyészség, a fővárosi ügyészség pedig az inter-

náló táborok felügyeletét is ellátta. A kerületi ügyészségek vizsgálatot folytattak azért is, 

hogy a tanácsok pénzügyi osztályai a disszidáltak által elhagyott vagyontárgyakat hogyan 

zárolták, az állam követeléseit hogyan biztosították. A kerületi ügyészségek vizsgálatot 

folytattak ezen kívül még az irányban is, hogy az üzemekben és vállalatoknál bocsátottak-e 

el embereket az ellenforradalom alatt baloldali meggyőződésük miatt. Ilyen törvénysértő 
                                                                                                                                                                                
Ügyészségre, ahol röplapok készítésénél segédkeztek. 
228 BFL XXV. 60. b. Fővárosi Főügyészség TÜK Igazgatási iratok. 01/1957. 
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esetekben felléptek a dolgozók érdekében és törvényességi óvást nyújtottak be. Ellenőriz-

ték azt is, hogy az ellenforradalom alatt illetéktelenül kifizetett juttatásokat, béreket vissza-

fizették-e, vagy a korábban lopás, sikkasztás során okozott károkat nem akarják-e most a 

forradalom számlájára írni. 

A legfőbb ügyész 003/1957. számú utasítása kiemelten foglalkozott azokkal a bűncse-

lekményekkel, amelyek esetében halálos minősítést kellett alkalmazni.229 Az utasítás köte-

lezte a megyei (fővárosi) ügyészeket és a katonai ügyészségek vezetőit, hogy a halálos 

minősítésű büntető ügyeket személyesen kísérjék figyelemmel. Ilyen esetekben a vádirat 

benyújtásáról a Legfőbb Ügyészséget is értesíteni kellett. A bírósági szakaszba került 

ügyek esetében a következőket rendelte az utasítás: „A halálos minősítéssel benyújtott vád-

iratok esetén, úgy az előkészítő ülésen, mint a tárgyaláson ehhez a minősítéshez ragasz-

kodni kell, és amennyiben a bíróság ettől eltérően minősítene, nyomban fellebbezési óvást 

kell bejelenteni.”230 A teljes körű ellenőrzés érdekében a legfőbb ügyész azt is elrendelte, 

hogy az első fokú tárgyalás eredményéről értesíteni kell a Legfőbb Ügyészséget és az érte-

sítéshez mellékelni kell a bírói ítélet értékelését. Az értékelésnek ki kellett terjednie a cse-

lekmény minősítésére és az alkalmazott büntetés mértékére is. 

1958. június 26-i keltezéssel Götz János fővárosi ügyész és Szakács Ödön, a Fővárosi 

Bíróság elnöke közösen foglalta össze az ügyészségek és bíróságok eredményeit az ellen-

forradalom megtorlásában.231 

Az összefoglaló először is kitért arra, hogy a fővárosi ügyészség és bíróság nemcsak a 

saját illetékességi területén járt el, hanem más, főleg határmenti ügyészségek és bíróságok 

feladatát is elvégezte. Az illetékességi terület átlépésének indoka az volt, hogy egyes vidé-

ki ügyészségek túl liberálisan jártak el az embercsempészek és határsértők ügyeiben. Emel-

lett még kb. 20 ügyben kijelölés alapján járt el a fővárosi ügyészség és bíróság. 

A tájékoztató szerint időrendben először, 1957. első felében a fegyverrejtegetések 

ügyében jártak el az ügyészségek és hoztak ítéletet a bíróságok. Később került sorra a többi 

politikai bűncselekmény: a szervezkedés, az ellenforradalmi gyilkosság, az izgatás. 

Az ügyészség munkáját értékelve arányszámokkal igazolva mutatta be a fővárosi 

ügyész, hogy az ügyészségek munkájában mekkora javulás mutatkozott. Egyrészt a meg-

vádolt osztályidegenek aránya jelentősen növekedett 1957-hez képest (korábban 2,7%, 

1958-ban már 5,7%), ugyanakkor ezen időszakban 140 dolgozóval szemben megszüntette 
                                                           
229 BFL XXV. 60. b. Fővárosi Főügyészség TÜK Igazgatási iratok. 011/1957. 
230 Uo. 
231 BFL. XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. Vegyes iratok. Tájékoztató az ellenforradalom-
ban aktívan részt vett személyek felelősségre vonásáról.  
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az eljárást. Felülvizsgálták a rendőrséggel közösen a közbiztonsági őrizetbe helyezettek 

ügyét és a munkás–paraszt származásúak nagy részét szabadon engedték.232 

A legfőbb ügyész értékelése szerint a szervezet eredményes munkát végzett, ezért úgy 

látta, hogy az ügyészség 1961 elejére teljesítette feladatát. A Legfőbb Ügyészség 1961. 

április 21-én keltezett leirata a Fővárosi Főügyésznek azt az utasítást adta, hogy az ellen-

forradalmi bűncselekmények üldözését le kell zárni, nem lehet megengedni, hogy ilyen 

ügyekben újabb eljárások induljanak.233 A Legfőbb Ügyészség utasítása szerint még akkor 

sem indítható ilyen vizsgálat, ha egyébként a terhelttel szemben 1956 után elkövetett poli-

tikai cselekménye miatt eljárás van folyamatban. 

5.6. Az egységes ügyészi gyakorlat 

Amint a bíróságok esetében a Legfelsőbb Bíróság, úgy az ügyészségeknél a Legfőbb 

Ügyész igyekezett a forradalmi eseményekben részt vevők elleni eljárás gyakorlatát egysé-

gesíteni. 1957. április 23-án a megyei (fővárosi) ügyészeknek irányelveket adott ki arra 

vonatkozólag, hogy az egyes politikai ügyekben miként kell eljárni.234 

A tömeges cselekménynek számító tiltott határátlépéssel kapcsolatban235 azt az utasí-

tást adta, hogy azok esetében, akik 1956. október 23. és 1957. január 31. között hagyták el 

Magyarországot, de hazatérési szándékukat valamelyik külképviseleten bejelentették, és 

1957. június 30-ig hazatértek, a nyomozást meg kell szüntetni. Ugyanez vonatkozott azok-

ra is, akik illegális úton tértek haza, de őket ki kellett hallgatni, annak tisztázása érdekében, 

hogy más bűncselekményt nem követtek-e el. Azzal szemben is meg kellett szüntetni a 

nyomozást, aki kettő vagy több esetben lépte át illegálisan a határt. Külön kiemelte az 

irányelv, hogy baráti állam (Csehszlovákia, Románia) felé, kizárólag rokoni látogatás cél-

jából megkísérelt vagy végrehajtott tiltott határátlépés, bármikor követték is el, nem minő-

sülhet bűncselekménynek. 

Az izgatás bűntette miatt folyó eljárásokkal kapcsolatban azt az utasítást adta, hogy az 

izgató kijelentéseket a jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni, tehát nem elég a körül-

írás. Az izgatás tárgykörébe sorolta még a szovjet katonai emlékművek ledöntését, meg-

                                                           
232 A 473 politikai cselekmény miatt közbiztonsági őrizetbe helyezett közül csak 17 munkás–paraszt szár-
mazású maradt őrizetben. 
233 BFL XXV. 60. b. Fővárosi Főügyészség TÜK Igazgatási iratok. 0040/1961. 
234 Legfőbb Ügyész 52121/1957. számú leirata. A leiratot Rákos Ferenc osztályvezető kiadmányozta. 
(BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. 1966 315. VIII. Igazságügy-miniszteri felügyeleti 
tájékoztatók.) 
235 Lásd 1957. évi 24. számú törvényerejű rendelet. 
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rongálását és meggyalázását, és emiatt úgy rendelkezett, hogy ezen cselekményt a BHÖ 2. 

pont b alpontja szerint kell elbírálni.236 

A leirat hosszan taglalta a forradalmi bizottságok vezetőivel és tagjaival szemben kö-

vetendő eljárást. A Legfőbb Ügyész utasítása szerint az eljáráshoz nem volt elegendő csu-

pán a bizottságban betöltött vezető tisztség vagy tagság. Az irányelv szerint mindenkinek a 

tevékenységét egyénileg kellett vizsgálni. Külön kitért a becsületes dolgozók és a párt-

funkcionáriusok problémájára, akik ebben a tisztségükben is hűek maradtak a szocialista 

eszméhez és igyekeztek meggátolni a túlkapásokat. Méltánytalan lett volna a leirat szerint 

az is, ha olyanokkal szemben is eljártak volna, akiket tudtukon kívül választottak meg tag-

nak. Külön fel kellett deríteni ezekben az esetekben a szándékot, amely ezeket az embere-

ket vezette, kivéve, ha osztályidegen elemről volt szó, mert „ezek tevékenységének mozga-

tórugója, célja és szándéka nem lehet kétséges. Ilyen esetekben, amennyiben e minőségé-

ben kifejtett tevékenysége bűncselekmény, a törvény teljes szigorával kell eljárni.”237 A 

leirat szerint a forradalmi bizottság tagjai és vezetői nem minősültek közhivatalnoknak, 

tehát cselekményüket nem lehetett hivatali bűncselekményként elbírálni. A Legfőbb 

Ügyész megfogalmazása szerint a forradalmi bizottságok az ellenforradalmárok gyűjtőhe-

lyei voltak, nagyon sok baloldali személyt tartóztattak le, állami, tanácsi vezetőket váltot-

tak le, fegyveres csoportot szerveztek. Ezért az ügyészeknek mérlegelniük kellett, hogy a 

forradalmi bizottság tagjai ellen nem a BHÖ 1. pont (1) bekezdése alapján kell-e eljárni.238 

Rossz gyakorlatnak minősítette a leirat, hogy az ugyanazon ügyben szereplők közül 

egyeseket kiemeltek és csak ellenük folytatták le az eljárást, ezért a bűncselekmények fel-

derítése sok esetben hiányos volt és a kiragadott személyek felelősségre vonása igazságta-

lanságot eredményezett. Az utasítás ezért külön kiemelte, hogy valamennyi tettes ellen le 

kell folytatni az eljárást és az elkövetett bűncselekmény súlyának arányában kell ellenük 

fellépni. 

A kiemelkedő jelentőségű forradalmi bűncselekmények esetében a letartóztatott gya-

núsítottak mellett az ismeretlen helyen tartózkodó gyanúsítottakkal szemben is az ügyé-

                                                           
236 Bűntettet követ el, aki a népi demokratikus államrend vagy annak alapintézményei ellen gyűlöletre 
izgat. Az iránymutatásra azért volt szükség, mert sok esetben ezeket a cselekményeket az 1947. évi XIX. 
törvény a szovjet–orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában alapján minő-
sítették. A törvény vétségnek minősítette és ötévi fogházzal büntette a szovjet–orosz katonai emlékmű, 
hősi sír vagy hősi halott emlékére rendelt egyéb tárgy szándékos megrongálását, bemocskolását vagy 
egyéb módon történő meggyalázását. 
237 Legfőbb Ügyész 52121/1957. 
238 Bűntett miatt büntetendő, aki a Magyar Népköztársaság alkotmányában meghatározott, népi demokra-
tikus államrend vagy népköztársaság megdöntésére irányuló cselekményt követ el, mozgalmat vagy szer-
vezkedést kezdeményez, vezet vagy azt anyagi támogatásban részesít. 
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szeknek kellett eljárni. Ezekben az ügyekben azonban gyorsított eljárást nem lehetett al-

kalmazni. 

A mellékbüntetések végrehajthatósága érdekében az utasítás felhívta az ügyészek fi-

gyelmét arra, hogy a vagyonelkobzások érvényesítése érdekében meg kell akadályozni, 

hogy a hozzátartozók elrejthessék a vagyontárgyakat. Így az állam jelentős előnytől eshet 

el, ezért szükséges, hogy az ügyész a nyomozás elrendelésével egyidejűleg a bűnügyi zár-

latot is rendelje el. 

5.7. Ügyészek és bírák239 

Ahogy a fentiekből is kitűnt, a politikai vezetés úgy döntött, hogy a forradalommal va-

ló leszámolásban a törvényesség látszatát fenn kell tartani, ehhez természetesen szükség 

volt arra, hogy az ítélkezésben részt vevők hajlandók legyenek együttműködni és végrehaj-

tani a fentről jövő utasításokat. Ez azonban nem ment egyszerűen. A források tanúsága 

szerint a bírói kar kezdetben nem tanúsította azt az elszántságot, amit a vezetés elvárt tőle. 

Bizonyos ideológiai nyomásgyakorlás és a megbízhatatlannak ítélt bírák eltávolítása után 

csak 1957 végére kezdtek a bíróságok és ügyészségek a hatalom megelégedésére működni. 

Az ideológiai nyomásgyakorlás első állomása az 1957. február 15-én összeült orszá-

gos bírósági vezetői értekezlet volt. Itt Nezvál Ferenc, az Igazságügy-minisztérium kor-

mánymegbízottja240 megnyitó beszédében magyarázta el a jelen lévő bírósági vezetők 

számára a bíróságok helyét az új szocialista rendszerben: „mi tudjuk, hogy a bíróság min-

den államrendszerben és így a proletárdiktatúrában is az uralkodó osztály erőszakszerve-

zetének, az államnak egyik legfontosabb szerve, és mint ilyen, nem lehet független az ál-

lam célkitűzéseitől, amelyet viszont a párt határoz meg.”241 Hosszan kitért a bírói függet-

lenség kérdésére is, amelynek fontosságát elismerte, és hangsúlyozta, hogy a bírák 

természetesen függetlenek és csak a törvénynek vannak alávetve, de nyomatékosan felhív-

ta a jelenlévők figyelmét arra is, hogy a törvényeket az adott politikai és gazdasági hely-

zetnek megfelelően kell alkalmazni. 

A kormánymegbízott különösen aggasztónak találta, hogy a bírói kar még ekkor is bi-

zonytalan volt a forradalmi események megítélésében. Vagyis a bírák között még 1957 

februárjában is viták zajlottak arról, hogy az októberi események ellenforradalomnak vagy 

nemzeti szabadságharcnak minősülnek-e. Nezvál kulcsfontosságúnak tartotta elfogadtatni 

az összes ítélkezésben részt vevő bíróval, hogy 1956 októberében ellenforradalom zajlott 
                                                           
239 Az ügyészi és bírói kart sújtó tisztogatásokról részletes adatokat közöl ZINNER TIBOR: A kádári megtor-
lás rendszere. I. m. 189. 
240 1957. május 9-től igazságügy-miniszter. 
241 A dokumentumot közli Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 2. I. m. 688. 
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Magyarországon. Ezt azért tartotta alapvető jelentőségűnek, mivel véleménye szerint a 

bíróságok csak így válhatnak osztálybírósággá, és csak így lehetnek hű végrehajtói a párt 

célkitűzéseinek. 

A bíróságok személyi állományáról és az ott dolgozók forradalom utáni hangulatáról 

1957 májusában készült az első összefoglaló jelentés.242 

A jelentés első mondatai rögtön magyarázatot kívántak adni arra, hogy a bíróságok 

miért is nem tudtak oly következetes szigorral fellépni az ellenforradalmárok ellen, mint 

ahogy azt a pártvezetés elvárta volna. „Bár a felszabadulás óta történt ismételt elbocsátások 

következtében a bírói karnak több mint 2/3 része kicserélődött, bíróságaink összetétele 

1956 októberében politikai szempontból még mindig nem volt megfelelő. Az 1031 bíró 

közül ugyan már csak 351 volt olyan, aki a felszabadulás előtt is bíróként működött, de 

ezek között – úgyszintén a felszabadulás előtt fogalmazói szolgálatot teljesített 206 sze-

mély között is – még jelentős számban maradtak olyanok, akik politikai szempontból nem 

voltak elég szilárdak.” A jelentés szerint a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a for-

radalmi cselekményekben aktívan ugyan nagyon kevés bíró vett részt, de annál nagyobb 

arányban kerültek a forradalom szellemi befolyása alá.243 

1957 júniusában az MSZMP KB adminisztratív osztálya számára összefoglaló jelentés 

készült az igazságügyi szervek káderhelyzetéről.244 A jelentés megvizsgálta a bíróságok 

személyi állományának szociális összetételét. 

A bírák származás szerinti megoszlása 

1957 

munkás származású 163   16% 

dolgozó paraszt származású 104   10,2% 

alkalmazotti származású 344   33,5% 

értelmiségi származású 271   26,4% 

kisiparos, kiskereskedő 132   12,9% 

                                                           
242 MOL–XIX–B–1–y. Belügyminisztérium miniszter-helyettesi értekezletek. 1957. május 6. 6–362/1–
1957. Jelentés az MSZMP Intéző Bizottságához a bíróságok helyzetéről. 
243 A politikailag megbízható bírói kar megteremtése érdekében 1957 májusára megtörtént a tisztogatás. 
Ellenforradalmi vagy nem kielégítő politikai magatartás miatt az Igazságügy-minisztériumban 20 személyt 
leváltottak, a bíróságokról 54 bírót, 16 közjegyzőt és 18 fogalmazót bocsátottak el. 38 bírót idős kora, 
illetve szakmai képzetlensége miatt küldtek el. Az elbocsátott bírák helyére részben a bírósági fogalmazók 
közül neveztek ki bírákat, részben más területről hoztak „politikailag fejlett elvtársakat”, részben vissza-
vettek 22, korábban elbocsátott bírót, akik az ellenforradalom alatt kifogástalanul viselkedtek. 
244 A jelentés a Legfőbb Ügyészség, a Legfelsőbb Bíróság, a Fővárosi Ügyészség, a Fővárosi Bíróság, a 
Borsod Megyei Ügyészség és a Borsod Megyei Bíróság adatai alapján készült. (MOL M–KS 288. f. 30. 
cs. 1957/11. ő. e.) 



 

99 

származású 
katona, rendőr, csendőr, 
egyéb osztályidegen stb. 

  17     1% 

Összesen 1031 100% 

 

A jelentés megállapította azt is, hogy a bírák többsége még 1945 előtt kezdte meg 

szolgálatát (54%). A magas arányt azért találta aggasztónak az összefoglaló készítője, mi-

vel ezek között a bírák között igen alacsony volt a munkás vagy paraszt származású.245 

Szakács Ödön 1957 júliusában készített összefoglalójából fény derül arra is, hogy az 

1956-os forradalom a Fővárosi Bíróság személyi állományát is mélyen érintette. A buda-

pesti bíróság dolgozói is választottak forradalmi bizottságot. A bizottság tevékenysége arra 

korlátozódott, hogy a bíróságok két személyügyi megbízottját kitiltotta a bírósági épüle-

tekből, követelte, hogy több vezető állású munkatársat távolítsanak el az Igazságügy-

minisztériumból, ezen kívül pedig kifüggesztettek néhány röpcédulát, amelyeken a pártba 

való belépés ellen agitáltak. A bíróság elnöke szerint a hangadók a polgári bírák közül ke-

rültek ki, tőlük indult el az is, hogy a bírák 1956. november-decemberében azon vitatkoz-

tak, hogy törvényes-e a Kádár-kormány, legyen-e pártszervezet. Az elnök jelentős ered-

ménynek tekintette, hogy 1957 júliusára a bírák nagy része elfogadta, és belátta, hogy 1956 

októberében ellenforradalom zajlott. „Ma már a demokráciához hű emberek legyilkolását 

nem tekintik a „forradalom helyi kilengései”-nek, hanem az ellenforradalom törvényszerű 

következményeinek.”246 A népbírósági tanácsok felállításával azonban az elnök szerint 

sokat javult a helyzet, mivel a tanácsok felállításával az osztályharcos ítélkezés megfelelő-

en biztosítottá vált. Szakács Ödön azonban abból a szempontból nem tartotta megnyugta-

tónak a helyzetet, hogy a bírák jelentős része nyíltan nem politizált, nem vitatkozott. „Mé-

lyen hallgatnak, nem hajlandók véleményt nyilvánítani és állást foglalni politikai kérdé-

sekben és mindenre utasítást várnak, amelyet minden bírálat nélkül elfogadnak és 

végrehajtanak.”247 

Az ügyészségen dolgozók politikai elkötelezettségét Szénási Géza Legfőbb Ügyész a 

következő szavakkal jellemezte 1957 februárjában: „az elmúlt évek oly szigorúnak látszó 

káderpolitikája ellenére az ügyészségek egyes dolgozói alig voltak öntudatosabbak és poli-

                                                           
245 A Legfelsőbb Bíróságon az 1945 előtti szolgálati jogviszonnyal rendelkező 19 bíró (az összbírói lét-
szám 31 fő) közül munkás származású három fő, paraszt származású három fő, értelmiségi, kisiparos, 
kiskereskedő, alkalmazott stb. származású 15 fő. A Fővárosi Bíróságon a 67 régi bíró közül (a bírói lét-
szám 106) munkás származású két fő, paraszt származású négy fő, értelmiségi származású 36 fő, kisipa-
ros, kiskereskedő, alkalmazott származású 25 fő. 
246 Uo. 
247 Uo. 
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tikailag tisztábban látók, mint egy szatócsüzlet alkalmazottai.”248 Az ügyészségi apparátus 

megtisztításával kapcsolatban a következő adatokról tájékoztatta az országos értekezletet. 

Ellenforradalmi tevékenység miatt 14 ügyészt és nyomozót bocsátottak el, a gyorsított eljá-

rásra vonatkozó rendelkezések miatt a Legfőbb Ügyészség négy, a Fővárosi Ügyészség két 

dolgozója mondott le állásáról. Összesen 29-en hagyták el az országot, ezek közül 15 

ügyész, nyolc előadó ügyész és nyomozó volt, 6-an pedig egyéb munkakörben dolgozott. 

Gazdaságossági szempontok miatt sor került az ügyészség átszervezésére, ennek keretében 

a Legfőbb Ügyészségről 22 dolgozót helyeztek át és 16-ot elbocsátottak. Az országos ap-

parátusból ezen kívül 56 nyomozót és 27 előadó ügyészt küldtek el. 

Az 1957 júniusában elkészült, a káderhelyzetről szóló összefoglaló jelentés az ügyészi 

szervezet személyi összetételét is elemezte.249 

Az ügyészek származás szerinti megoszlása 

1957 

munkás származású 252   28,2% 

paraszt származású 158   17,7% 

alkalmazott származású 250   28% 

értelmiségi származású 141   15,8% 

kisiparos származású   68     7,6% 

kiskereskedő származású   15     2% 

egyéb származású     7     7% 

Összesen 891 100% 

 

Az ügyészi apparátusban az ügyészek többsége – a bírói karral ellentétben –már 1945 

után kezdte meg szolgálati jogviszonyát (77,4%). 

A Legfőbb Ügyészségen 1956. október 30-án 13 tagú forradalmi bizottság alakult. A 

bizottság első dolga volt, hogy Non György Legfőbb Ügyészt lemondásra szólította fel, 

mivel részt vett a statárium kihirdetésében és minden eszközzel segítette annak végrehajtá-

sát. Új amnesztiatervezetet is kidolgoztak, elrendelték a politikai okokból letartóztatottak 

szabadlábra helyezését és ennek végrehajtásában egyes ügyészek a különböző börtönökben 

tevékenyen részt is vettek. Kidolgozták a törvényességi óvást Király Béla ügyében, amely 

alapján Király Bélát a Legfelsőbb Bíróság 1956. október 31-én fel is mentette. 

                                                           
248 MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1957/12. ő. e. 
249 MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1957/11. ő. e. 
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A fővárosi ügyészségeken dolgozók forradalmi érintettségéről Götz János fővárosi 

ügyész 1957. augusztusi összefoglalója ad számot.250 

A Fővárosi Ügyészségen 1956. október 30-án választották meg a forradalmi bizottsá-

got. A választás a későbbi jelentések szerint igen felfokozott hangulatban zajlott, voltak 

olyanok, akik az elvtárs megszólítást is kikérték maguknak, illetve volt olyan ügyész, aki 

azzal dicsekedett, hogy segített a diákságnak röpcédulát terjeszteni. Az első időszakban a 

jellemzés szerint: „Anarchiát és kispolgári nézeteket hangoztatók légköre alakult ki, a 

„sztálintalanítás” címén megindult egyes dolgozóknak a hivatalból való eltávolítása, illetve 

attól távolmaradásuknak fenyegetésszerűen hangzó javasolása.”251 A bizottság konkrét 

tevékenysége annyiban merült ki, hogy az államvédelmi hatóság tagjainak, kb. 18 főnek 

megtiltották, hogy az ügyészségre bemenjenek, illetve névsorukat átadták a Magyar Nem-

zetnek. A végleges forradalmi bizottság 1956. november 23-án alakult meg, a bizottságnak 

ekkor már konkrét személyi javaslatai is voltak.252 

Az ügyészség munkája 1956. november elején indult újra, de a leírás szerint a munkát 

nehezítette, hogy néhányan néma tüntetésre, sztrájkra biztatták az ügyészség dolgozóit. Itt 

is, akárcsak a bíróságokon viták zajlottak a munkás-paraszt kormány legitimitásáról. Sokan 

kifogásolták a szovjet csapatok fegyveres beavatkozását. Sokat változtatott a helyzeten az 

MSZMP pártszervezetének megalakulása, ennek révén felmondással, racionalizálással 30 

főt távolítottak el az apparátusból (12 ügyészt, 4 előadó ügyészt, egy nyomozót, 11 segéd-

hivatalban dolgozót, egy statisztikust és egy hivatalsegédet). A fővárosi ügyészségen dol-

gozók közül heten hagyták el az országot. A fővárosi ügyész a bíróság elnökével ellentét-

ben továbbra sem látta megnyugtatónak a helyzetet, mivel úgy látta, hogy még 5–6 ügyészt 

ellenforradalmi magatartása, ingadozása, az „ügyekben való válogatni akarása” miatt kell 

eltávolítani, míg 8–10 ügyésztől gyenge képességei miatt kellene megválni.253 

                                                           
250 BFL XXV. 4. h. Fővárosi Bíróság TÜK elnöki iratok. Vegyes iratok. 1957. Ig. 02. 
251 Uo. 
252 Javasolták, hogy Hunyadi Béla fővárosi ügyész-helyettest és Szabó Lajost, a II. kerületi ügyészség 
vezetőjét, távolítsák el az apparátusból. Az előbbi a pártközpontban dolgozott korábban, az utóbbi a 
Markó utcai igazságügyi MDP pártszervezetének csúcstitkára volt. Marton Pálné és Vámos Györgyné, az 
V. és XIII. kerületi ügyészség vezetői esetében pedig azt javasolták, hogy kerüljenek alacsonyabb beosz-
tásba, mert korábban balosok voltak.  
253 A jelentéshez A fővárosi ügyészség ütőképességére jellemző adatok címmel készült statisztikai össze-
foglaló táblázat. 194 fő volt a fővárosban az ügyészi létszám, ebből 191 állást töltöttek be. Munkás szár-
mazású 39 fő, paraszt 40 fő, értelmiségi 41 fő, alkalmazott 48 fő, egyéb (kisiparos, kiskereskedő) 23 fő 
volt. Végzettség tekintetében 118 fő egyetemet végzett, 57-en ügyészi-bírói akadémiát végeztek, közülük 
tízen az egyetemet is elvégezték, illetve 41-en a jelentés időpontjában végezték az egyetemet. Párttagság 
szerint 116 MDP tag volt, 99 fő MSZMP tag, 92-en pedig pártonkívüli volt. 1945 előtt 3-an kerültek az 
ügyészségre, 1950 előtt 20-an, 1950-ben 5 fő, 1951-ben 5 fő, 1952-ben 18 fő, 1953-ban 23 fő, 1954-ben 
30 fő, 1955-ben 24 fő, 1956-ban 24 fő, 1957-ben 39 fő. 
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A politikai vezetés fontosnak tartotta, hogy teljes körűen tájékozódjon arról, hogy az 

igazságügyi apparátusban dolgozók milyen magatartást tanúsítottak a forradalom idején és 

az azt követő időkben. Nem állt szándékában egy nyilvános felülvizsgálatot elrendelni, 

mert ez „indokolatlanul nyugtalanságot okozna az apparátus dolgozói körében, másrészt 

pedig esetleg lehetőséget adna a személyeskedés és az intrika érvényesülésére.”254 Az ada-

tok összegyűjtése érdekében az igazságügyi szervek hivatalvezetőinek jelentésben kellett 

feldolgozniuk a forradalom hivatali eseményeit. A jelentésben elemezniük kellett a forra-

dalmi bizottságok, illetve az abban részt vevők szerepét. A vezetőknek ismertetniük kellett 

a hivatali dolgozók egyéb politikai szerepvállalását is. Tájékoztatniuk kellett a felügyeletü-

ket gyakorló szerv vezetőjét, hogy kiket távolítottak el politikai szerepvállalásuk miatt, 

illetve kik azok, akik politikai tevékenységük ellenére a helyükön maradhattak. A pártköz-

pont Adminisztratív Osztálya számára készített tervezet javaslatot tett bizonyos irányelvek-

re is, amelyek segítségével a politikai szempontból kifogásolt dolgozókkal szembeni fele-

lősség megállapítható volt. A tervezet három fő irányt jelölt meg a büntetőjogon kívüli 

eszközök alkalmazására. 

1. A legsúlyosabb szankciót azokkal az igazságügyi dolgozókkal szemben kellett al-

kalmazni, akiknek a forradalom alatt vagy azt követően a forradalmi bizottságokban 

vagy más hasonló szervekben vezető szerepük volt és közreműködtek a forradalom 

politikai célkitűzéseinek megvalósításában. Őket az apparátusból el kellett bocsáta-

ni, semmiféle jogi munkakörben (még ügyvédként sem) helyezkedhettek el. 

2. Enyhébb megítélés alá estek azok az 1945 előtt szolgálatba lépő bírák és ügyé-

szek, akiknek ugyan nem volt vezető szerepük a forradalom szerveiben, de egyet-

értettek a forradalom célkitűzéseivel és ennek hangot is adtak. Őket is hivatalvesz-

téssel kellett sújtani, de bizonyos korlátozásokkal255 elhelyezkedhettek jogi mun-

kakörben. 

3. Az 1945 után hivatalukba került igazságügyi dolgozókat, – akik valószínűleg csak 

valamiféle ideológiai zavar miatt egyetértettek ugyan a forradalom céljaival, de 

azok megvalósításában nem vettek részt – fegyelmi úton alacsonyabb beosztásba 

kellett helyezni. Ha alacsonyabb beosztásba helyezésük nem volt lehetséges, ak-

kor egy évre alacsonyabb illetménnyel járó munkakörbe kellett őket áthelyezni. 

                                                           
254 MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1957/11. ő. e. 
255 Fontosabb államigazgatási szervnél, fontosabb vállalatnál jogi munkakörben nem helyezkedhettek el. 
Más államigazgatási szervnél és vállaltnál vezető jogi beosztást nem kaphattak. Ha ügyvédek lettek, az 
ügyvédség hivatali vagy társadalmi szerveiben közfunkcióra nem lehetett őket megválasztani, ügyvédi 
munkaközösségnek nem lehettek vezetői, védőként politikai perekben nem vehettek részt. 
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5.8. Büntetésvégrehajtás 

A politikai vezetés számára a megtorlás elveinek kidolgozása mellett a másik fő problémát 

az jelentette, hogy miként tudja megoldani az egyre nagyobb számú politikai elítélt elzárá-

sát. A legnagyobb gondot nem is a bíróságok által jogerősen elítélt büntetésének végrehaj-

tása jelentette, hanem a feladat túlteljesítésére törekvő belügyi szervek által előzetes letar-

tóztatásba helyezettek tömegeinek elhelyezése.256 

Az MSZMP vezető szervei minden ülésén, ahol az 1956 utáni megtorlással foglalkoz-

tak, valamilyen formában szóba került a magyarországi börtönök befogadóképességének 

problémája. Az 1957. július 2-ai Politikai Bizottság ülésén257 Szénási Géza Legfőbb 

Ügyész arra hívta fel a bizottság figyelmét, hogy adatai szerint a börtönökben 15–16 000 

embert tartanak fogva, és ez a szám havonta 1000–1200 fővel emelkedik, miközben a bör-

tönök befogadóképessége 24 000 fő. A fogvatartotti létszám emelkedésének okaként 

Szénási azt jelölte meg, hogy míg korábban a pár hónapos büntetések voltak a jellemzőek, 

addig 1957 második felére a büntetések egyre hosszabbak lettek. Véleménye szerint az 

jelenthetne megoldást, ha visszaállítanák a külső rabmunkahelyeket, –bár ezt a genfi kon-

venció tiltja – ugyanis ha ezt nem teszik meg, akkor a börtönök telítettsége növekszik és 

lehetséges, hogy hamarosan felül kell vizsgálni az összes elítélt helyzetét. 

Szénási jól mérte fel a helyzetet, az 1957. augusztus 27-ei Politikai Bizottsági ülé-

sen258 Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter ugyanis már arról számolt be, hogy 28 526 főt 

ítéltek elzárásra. Az adat kapcsán még Kádár János is feltette a kérdést: „Hova lehetett 

ennyit bezárni?” Az igazságügy-miniszter válasza szerint ennyi elítélt elhelyezésére nem 

volt mód, vagyis az elítéltek közül mindenki még nem kezdte meg a büntetését. 

Az 1957. december 10-ei PB ülésen259 is komoly vita bontakozott ki a börtönök túl-

zsúfoltságának csökkentéséről. Ennek egyik fő eszköze az amnesztia lehetett volna, 

amelynek szándéka, a vitában részt vevők ismeretei szerint, már a közvélemény előtt is 

ismert. Kiss Károly szerint az ellenség azt terjesztette, hogy mindegy milyen ítélet születik, 

csak életben maradjanak, mert úgyis jön az amnesztia. Marosán György pedig arra hívta 

fel a figyelmet, hogy a népbírák között is bizonytalanságot okoz az amnesztia hírének ki-

                                                           
256 Míg 1956-ban a letartóztatott átlag összlétszám 7,9%-a volt előzetes letartóztatásban, addig 1957-ben a 
13 934 fős átlag létszám 25,6%-a került előzetes letartóztatásba. (MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1959. 14. ő. 
e. Feljegyzés az MSZMP Központi Bizottság 1957. decemberi párthatározata végrehajtásának néhány 
büntetésvégrehajtási adatáról.) Az összeállítást a Legfőbb Ügyészség Büntetőjogi Főosztálya készítette 
1959. október 27-ei keltezéssel. 
257 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 33. ő. e. 19.; V. ö. 27. sz. jegyzet. 
258 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 41. ő. e. 62.; V. ö. 37. sz. jegyzet. 
259 MOL M–KS 288. f. 5. cs. 54. ő. e.; V. ö. 46. sz. jegyzet. 
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szivárgása, hiszen azt mondják, miért hozzanak súlyos ítéleteket, amikor úgyis jön az am-

nesztia. Mind Kiss Károlynak, mind Marosánnak az volt a véleménye, hogy az amnesztiát 

el kell halasztani, vagy csak az egyéni kegyelmezéssel kell élni. 

Kádár 800 000260 emberről beszélt, aki a bűnüldöző szervek kezében van, és az ellen-

forradalom vezetője, kezdeményezője és reprezentánsa volt bizonyos területen. Különösen 

súlyos problémának tartotta, hogy a minőségi hiányt a mennyiséggel igyekeztek pótolni, 

pedig „nem tudunk Magyarországon olyan bűnüldözési rendszert állandósítani, hogy 40–

50 000 ember üljön állandóan börtönben”.261 A bírálatot tovább is folytatta: „Tulajdonkép-

pen ugyanez a helyzet az internálásnál is, egymillió egyszáz ember262 van internálva a 9 és 

félmilliós országban. Elítéltek most nem tudom mennyit – 6 és fél, 7 ezer embert, most már 

9800-ról hallunk. Arról beszéltünk, hogy sokkal jobb lett volna 5–600 embert halálra ítélni, 

akkor 30 ezer emberrel kevesebbet kellett volna börtönbe csukni.”263 

A PB 1957. decemberi előrelátása264 az adatok tanúsága szerint meghozta a várt 

eredményt. Míg az 1957. január 1-jei adat szerint 5000 körüli letartóztatott volt, és számuk 

fokozatosan emelkedett az 1958. január 1-jei 19 000 körülire, addig 1958-ban ez a szám 

fokozatosan mérséklődött és 18 000 körül mozgott.265 Még kedvezőbb volt az előzetes 

letartóztatások számának csökkenése, az 1958. januári 5000 körüli letartóztatotti létszáma 

1959 októberére 1500 körülire mérséklődött. 

Az 1957. decemberi párthatározat nyomán 1958 májusára a büntetésvégrehajtás or-

szágos parancsnoka javaslatot tett a letartóztatottak kategorizálására.266 A parancsnok a 

kategorizálás célját abban jelölte meg, hogy az osztályidegen és huligán bűnözők elkülö-

níthetők legyenek a dolgozó osztályhelyzetű és nevelhető elítéltektől. Az előterjesztés 

alapján az elítélteket börtöntípusok szerint és a börtönökön belül is el kellett különíteni. Az 

egyes börtöntípusok szerinti elkülönítésre az előterjesztés a következő csoportokat jelölte 

meg: 

• osztályidegen elemek, bűncselekményük és büntetésük idejére való tekintet nélkül 

• dolgozó osztályhelyzetű politikai elítéltek 

                                                           
260 A jegyzőkönyvben számmal kiírva 800 000 ember szerepel, azonban ez valószínűleg a jegyzőkönyvve-
zető tévedése, Kádár valószínűleg 800–1000 emberről beszélt. 
261 Uo. 
262 Nem világos, hogy Kádár milyen forrás alapján tesz említést 1 100 000 internáltról, valószínűleg nem 
reális számadatról van szó. 
263 Uo. 
264 V. ö. az Igazságügy-miniszter, a Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész 103/1958. számú közös utasítása. 
265 MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1959/14. ő. e. 
266 MOL–XIX–B–1–z. Belügyminisztérium Kollégiumi iratok. 10–140/6–1958. Az előterjesztés 1958. 
május 10-ei keltezésű, Kovács Gyula bv. ezredes, a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka írta alá. 
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• többszörösen visszaeső köztörvényes elítéltek 

• dolgozó osztályhelyzetű köztörvényes elítéltek. 

Mindezek alapján az országos parancsnok az osztályidegen letartóztatottak elhelyezé-

sére legalkalmasabbnak a Budapesti Országos Börtönt tartotta, míg a dolgozó osztályhely-

zetű politikai elítélteket a Márianosztrai Országos Börtönben és a Váci Országos Börtön-

ben javasolta elhelyezni. A hátom éven aluli szabadságvesztésre ítélt, dolgozó osztályhely-

zetű, politikai bűncselekményt elkövető első bűntényesek esetében a mezőgazdasági 

munkahelyen való foglalkoztatást javasolta. A fiatalkorú elítélteket a Sátoraljaújhelyi Or-

szágos Börtönben kellett elhelyezni. A politikai bűncselekmény miatt elítélt nőket a Kalo-

csai országos Börtönbe kellett szállítani. 

5.9. A megbocsátás 

A közkegyelem kérdése többször is felmerült a Politikai Bizottság és a Központi Bizottság 

ülésein. A vezetés hosszan mérlegelte, hogy bel- és külpolitikai szempontból mikor lenne 

alkalmas az időpont az amnesztiára. Kádár János 1957 végén úgy foglalt állást, hogy csak 

akkor lehet szó amnesztiáról, „amikor az minket erősít”.267 Azért is találta időszerűtlennek 

akkor a kérdést, mert kihirdetése esetén a főbűnösökre is ki kellett volna terjeszteni a ke-

gyelmet. 

Az első lehetőséget a szankciók alóli mentesülésre a 120/1958. számú igazságügy-

miniszteri, belügyminiszteri és legfőbb ügyészi közös utasítás jelentette. Az utasítás arra 

adott lehetőséget, hogy a szabadságvesztés büntetések egyedi felülvizsgálata után a sza-

badságvesztés főbüntetést három évi próbaidőre fel lehetett függeszteni. 

Az 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet a részleges közkegyelemről értelmében 

a kegyelmi döntést a megyei (fővárosi) bíróság elnökéből, a megyei (fővárosi) főügyészből 

és a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetőjéből álló bizottság hozta meg. A ke-

gyelem lehetőségéből nem zárták ki azokat sem, akiket a népbírósági tanácsok, illetve a 

Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa ítélt el, de a végrehajtásról szóló rendelet268 felhív-

ta a bizottságok figyelmét, hogy ilyen ügyekben csak rendkívül ritkán kerülhet sor ke-

gyelmi előterjesztésre. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1963. évi 4. számú törvényerejű rendelete 

nyitott lehetőséget a teljes körű közkegyelem gyakorlására. A bevezető szerint az utóbbi 

évek állhatatos harca, az ellenforradalmi felkelés és a személyi kultusz torzításainak egy-

                                                           
267 MOL M–KS 288. f. 4. cs. 14. ő. e. 
268 Az igazságügy-miniszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész 0042/1959 I. M. TÜK. számú együttes 
utasítása a részleges közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényerejű rendelet végrehajtásáról. 
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idejű és teljes leküzdése biztosította a törvényes rend megszilárdulását. A rendelet szerint 

közkegyelemben részesülhetett az is, akit 1956. október 23. és 1957. május 1. között elkö-

vetett államellenes bűntett miatt, vagy ellenforradalmi tevékenységükkel összefüggésben 

más bűntett miatt ítéltek el. A kegyelem kiterjedt arra is, hogy ilyen cselekmények miatt 

már nem lehetett eljárást indítani, illetve a folyamatban lévő eljárásokat is meg kellett 

szüntetni. 

„az ellenforradalom gyökerét kitépjük és megsemmisítjük, mert ha nem, akkor minket 

semmisítenek meg.” – mondta Marosán György államminiszter 1957 februárjában.269 A 

fent leírtak alapján minden tekintetben dokumentálható, hogy az új vezetés valóban min-

dent elkövetett a leszámolás teljes körűvé tételéért. A kezdeti bizonytalanságok és szerve-

zetlenség után, a bíróságok túlzottan törvénytisztelő eljárásait követően rövid időn belül 

sikerült működésbe hozni a megtorlás olajozottan működő gépezetét. Marosán jóslata is 

megvalósulni látszott: „Egy év múlva tisztultabb lesz a légkör. A magyar értelmiség hasfá-

jása el fog múlni. Mi csináljuk a második forradalmat, rendbe hozzuk a dolgokat.”270 

                                                           
269 A felszólalás a Magyar Népköztársaság Ügyészségének 1957. február 4-ei országos konferenciáján 
hangzott el. (MOL M–KS 288. f. 30. cs. 1957/12. ő. e.) 
270 Uo. 
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6. Pertípusok 

6.1. Pócspetri per 

„A perújítási eljárás során bizonyítást nyert, hogy az ún. »pócspetri ügy« előre kitervelt és 

tudatosan ekként lebonyolított koncepciós per volt, azzal a céllal, hogy a katolikus egyhá-

zat és híveit megfélemlítsék, és az egyházi iskolák államosítása ellen tanúsított ellenállást 

letörjék.”271 Erre a megállapításra jutott 1989-ben a Fővárosi Bíróság, amikor a perújítási 

eljárás során részletesen megvizsgálta az Asztalos János és társai ellen lefolytatott 1948-as 

per politikai hátterét. 

A politikai vezetés számára nagyon jókor jött az 1948. június 3-án lezajlott esemény, 

és Rákosi Mátyás jó „politikai érzéke” is szerepet játszott abban, hogy a magyar társada-

lom elhitte: a katolikus egyház még bűncselekményre is képes iskolái megtartása érdeké-

ben. A kommunista vezetésnek azért kellett az erő politikáját választania, mert az 1948 

elején megkezdett, az egyházaknak megegyezést ajánló út nem vezetett el a kívánt célra. 

A Köznevelési Bizottság 1948. február 16-ai javaslata a Politikai Bizottságnak (PB)272 

azt mutatja, hogy 1948 elején az állami vezetés komolyan gondolta, hogy tárgyalásos úton 

rendezi az iskolák államosításának kérdését. A javaslat első része az 1948-as iskolai okta-

tást mutatta be a számok segítségével. Ez az összefoglaló világossá tette a politikai vezetők 

számára, hogy nagyon nehéz dolguk lesz az iskolák államosításának terén. A statisztika 

szerint a népiskolák 63%-a, az általános iskolák 58%-a római katolikus vagy felekezeti 

iskola volt ekkor. Az egyes iskolatípusokba járó diákok számaránya hasonló képet muta-

tott: a népiskolákban tanulók 70%-a, az általános iskolák esetében pedig a tanulók 56%-a 

volt római katolikus vagy egyéb felekezeti iskola növendéke.273 A Köznevelési Bizottság 

javaslata szerint az iskolák államosítását a töredék népiskolák egyesítésével és ezzel egy-

idejű államosításával kellett volna megkezdeni. Következő lépésként azt javasolta a bizott-

ság, hogy az elpusztult felekezeti iskolákat az állam ne az egyháznak, hanem magának 

építse újjá, vagyis ezeket az iskolákat felépítésükkel és felújításukkal egy időben államosí-

tani kell. Az állami ellenőrzés eszközeként bevezették volna, hogy a 8. osztályt befejezett 

                                                           
271 BFL VII. 5. c. 10550/1948. 
272 PSZL 274. f. 3/132. ő. e. 24–25. A Köznevelési Bizottság javaslatai a Politikai Bizottságnak az általá-
nos iskolával kapcsolatban. 
273 A statisztikák szerint a népiskolák közül 640 (25%) állami, 300 (12%) községi, 1000 (38%) római 
katolikus, 660 (25%) egyéb felekezeti iskola. Az általános iskolák közül 1400 (30%) állami, 500 (12%) 
községi, 1900 (40%) római katolikus és 900 (18%) egyéb felekezeti iskola. A népiskolák közül állami 
iskolában 38 000-en (19%), községi iskolában 22 000-en (11%), római katolikus iskolában 90 000-en 
(45%), egyéb felekezeti iskolákban 50 000-en (25%) tanultak. Az általános iskolák közül állami iskolában 
260 000-en (32%), községi iskolában 100 000-en (12%), római katolikus iskolában 320 000-en (38%), 
egyéb felekezeti iskolákban 150 000-en (18%) tanultak. 
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valamennyi általános és népiskolásnak, beleértve az egyházi iskolák tanulóit is, állami zá-

róvizsgát kelljen tenniük. Ez tette volna lehetővé a gimnáziumi tanulmányok megkezdését. 

Az ideológiai kontroll érdekében a diákokat abból a szempontból is meg kellett volna vizs-

gálni, hogy nevelésük demokratikus szellemben történt-e. A javaslat szerint a nagyon nép-

szerű egyházi iskolákba felvehető tanulók számát is korlátozni kellett volna úgy, hogy egy 

osztályba csak negyven tanulót lehetett volna beíratni. Ennél több tanulót párhuzamos osz-

tályokba csak akkor lehetett volna felvenni, ha az adott község más jellegű iskolájában is 

meglett volna a negyvenfős tanulói létszám. A javaslat szerint az állam a tanítók és az 

igazgatók jogállásába is beavatkozott volna. A felekezeti tanítók ellen hozott fegyelmi ha-

tározatok csak a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium jóváhagyásával lettek volna ér-

vényesek, illetve ugyanígy minisztériumi jóváhagyás kellett volna az egyházi általános 

iskolák igazgatóinak kinevezéséhez is. A tanítói kar összetételének megváltoztatása céljá-

ból javasolták, hogy a minisztérium úgy nyújtson államsegélyt a felekezeti iskoláknak, 

hogy állami tanítókat kölcsönöz nekik. 

A tárgyalások azonban nem vezettek eredményre, így a PB 1948. április 15-ei ülé-

sén274 Rákosi Mátyás már a katolikus egyház elleni kampánytervezet kidolgozására tett 

javaslatot. Eszerint a tárgyalásokon a püspökökkel szemben most már támadásba kellett 

volna átmenni, és figyelmeztetni őket, hogy erőteljesebb egyházi fellépés szükséges a de-

mokrácia mellett és az egyház szélsőjobboldalán álló fasiszta elemekkel szemben. A kam-

pány első elemeként egy pedagógus-nagygyűlés szervezését jelölték meg, ahol követelni 

kellett volna a pedagógusok állami státusba vételét. 

A PB 1948. május 7-ei ülésén Rákosi elégedetten számolhatott be a református egy-

háznál elért eredményről, sőt már a megállapodás tervezetét is fel tudta mutatni.275 A párt-

vezér jó taktikai érzékkel azonban május végére már felismerte, hogy a református egy-

háznál elért eredmények hangoztatása akár vissza is üthet. Az 1948. május 29-ei politikai 

bizottsági ülésén276 már hibáról beszélt. Mégpedig abban az értelemben, hogy elismerte, 

rossz taktika volt azt a látszatot kelteni, hogy a református egyházat kijátsszák a katolikus 

egyház ellen, mert ezzel csak a református egyház reakciósait erősítik. Ekkor tűzték ki elő-

ször az államosításról szóló törvényjavaslat tárgyalását, Rákosi tervei szerint 1948. június 

15-én kezdődött volna a törvényjavaslat tárgyalása és június 25-éig szavazott volna róla a 

parlament. 

                                                           
274 PSZL 274. f. 3/142. ő. e. 1. A Magyar Kommunista Párt PB ülésének jegyzőkönyve. 1948. április 15. 
275 PSZL 274. f. 3/145. ő. e. 1–2. Az MKP PB ülésének jegyzőkönyve. 1948. május 7. 
276 PSZL 274. f. 3/148. ő. e. 1. Az MKP PB ülésének jegyzőkönyve. 1948. május 29. 
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A PB következő ülésére azonban már a pócspetri események ismeretében került sor. 

Az 1948. június 4-ei ülésen277 – ahogy addig is – Rákosi számolt be az iskolák államosítása 

ügyében folytatott „harcról”. Ekkor fogadták el a törvényjavaslat benyújtásának végleges 

dátumaként június 15-ét, azonban arról is határozott a PB, hogy nem lesz szükség a há-

romnapos bizottsági tárgyalásra. Azt az utasítást adták a bizottságnak, hogy délután négy-

kor üljön össze, és még aznap fejezze be tárgyalását. A parlamentben június 16-án el kel-

lett kezdődnie a törvény tárgyalásának.278 A kommunisták instrukciói szerint a törvényt ki 

kell egészíteni az óvodák államosításának kérdésével. Ugyanakkor az egyetértés hiányával 

és az erőszakos államosítással szembeni ellenállással is kénytelenek voltak foglalkozni. A 

PB-nek el kellett ismernie, hogy több esetben kommunisták is ellenezték az államosítást. A 

legerélyesebb intézkedésre utasították a szervező bizottságot, amelynek minden esetet ki 

kellett vizsgálnia, és a tiltakozókat szükség esetén ki kellett zárniuk a pártból, vagy akár 

állásukból is el kellett őket mozdítani. A politikai vezetés a megtorlás mellett a külsőségek-

re is igyekezett odafigyelni. A Gazdasági Bizottság biztosította az anyagi fedezetet, hogy 

pedagógus delegáció keresse fel a miniszterelnököt, és ott egy felekezeti tanító panaszolja 

el a felekezeti iskolák negatív oldalait, és követelje az egyházi iskolák államosítását. A 

miniszterelnök erre válaszában közölhette, hogy a pedagógusok 20%-os fizetésemelést 

kapnak. 

Az 1948. június 4-ei kormányülésen279 Rajk László belügyminiszter számolt be a 

Pócspetriben történtekről. Szerinte Pócspetriben minden bizonnyal előre megtervezett for-

gatókönyv szerint történtek az események. A hatást fokozandó elmondta, hogy hasonló 

eseményekről érkeztek hírek a szintén Szabolcs megyei Kenézlőből és Nyíradonyból, va-

lamint a Heves megyei Zaránk községből. Az eseményekért Rajk a katolikus egyházat tette 

felelőssé: „A kormány ezeket az eseményeket mérlegelve hívja fel az egyház figyelmét 

arra, hogy a méltányosság a kormány magatartásában, amit eddig tanúsított ebben a kér-

désben, most már véget ért.” Több miniszteri hozzászólás után Rákosi Mátyás miniszterel-

nök-helyettes foglalta össze a követendő eljárást. Ő is megerősítette, hogy tervszerű ese-

mények történtek, és ezért a letartóztatottakat statáriális eljárás alá kell vonni. Véleménye 

szerint az események hátterében Mindszenty állt, ezért „politikailag meg kell nyerni a de-

mokratikus híveket, és megmutatni Mindszenty és az egész banda összefüggését”. Ries 

István igazságügy-miniszter mindenben támogatta Rákosi elképzelését, és megállapította, 
                                                           
277 PSZL 274. f. 3/149. ő. e. 1-4. Az MKP PB ülésének jegyzőkönyve. 1948. június 4. 
278 A törvényjavaslat parlamenti vitájára lásd Földet, köztársaságot, állami iskolát. Viták a magyar parla-
mentben 1944–1948. Szerk. BALOGH SÁNDOR. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. 
279 MOL XIX–A–83–a–239/1948. 
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hogy az ügy tipikusan statáriális eljárás alá tartozik, majd kiemelte, hogy semmi olyan in-

tézkedést sem szabad tenni, amely enyhítené a statáriális ítéletet. „A büntetés halál, s lesz 

időnk közben gondolkozni afelett, hogy az ítéletet végrehajtsuk-e, vagy kegyelmet ad-

junk.”280 

Az igazságügy-miniszter eredeti elképzelése szerint a tárgyalást Nyíregyházán tartot-

ták volna, és berendelték volna a közeli falvak lakosságát is, hogy lássák az uszítás követ-

kezményét. Veres Péter honvédelmi miniszter próbált csak bátortalanul szót emelni a sú-

lyos következményekkel fenyegető eljárás ellen, mondván, hogy azok, akik lőttek, talán 

nem voltak bűnösök, és így az ítélet esetleg a nép érdekeibe ütközik. Rákosi azonban lezár-

ta a vitát azzal, hogy ismételten a szervezettségre hivatkozott, sőt beemelt egy újabb szálat 

a történetbe, amikor azt feltételezte, hogy egy volt nyilas vagy SS állt a tettes mögött. Egy-

értelmű volt a megfélemlítési szándék a püspöki karnak címzett levélben, amelyben leszö-

gezték, hogy agitáció folyik a Magyar Köztársaság ellen a papi szószékekről, így az egy-

háznak kell vállalnia minden felelősséget, ha szembefordítja a vallásos hívőket a demokrá-

ciával. 

Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1948. június 4-ei minisztertaná-

cson281 beszámolt a katolikus egyházzal folyó tárgyalás állásáról. Tájékoztatta a miniszter-

tanácsot a katolikus egyház tárgyalási feltételeiről, vagyis arról, hogy kérték a feloszlatott 

katolikus egyesületek működésének, a beszüntetett katolikus és politikamentes napilapok 

megjelenésének engedélyezését, illetve a napilapok megjelenéséhez szükséges papírellátás-

ról való gondoskodást. A katolikus egyház csak ebben az esetben látott lehetőséget az egy-

ház erkölcsi méltóságával összeegyeztethető nyilatkozatok megtételére. A minisztertanács 

által elfogadott kommüniké már nem is rejtegette a kommunista párt taktikáját. A doku-

mentum kizárólag Mindszenty bíborost okolta a tárgyalások kudarcáért, illetve kijátszotta a 

legfőbb kártyát, vagyis hogy a reformátusok és az evangélikusok már a tárgyalások előtt 

megfogalmazták rendszerhű nyilatkozatukat. Rákosi megosztó politikájának jegyében el-

fogadták azt is, hogy nemcsak a püspöki karnak kell elküldeni a kommünikét, hanem min-

den püspöknek, és ki kell adni a sajtónak is. 

A következőkben azt vizsgáljuk meg, mi volt az az esemény, amely ennyire kapóra 

jött a kommunista vezetésnek. 

                                                           
280 Uo. 
281 MOL XIX–A–83–a–239/1948. 
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Pócspetri rendkívül vallásos falu volt, ahol a katolikus lakosság nagyobb része rend-

szeresen részt vett a miséken.282 1948. június elején különösen felfokozott volt a hangulat: 

a templomban Asztalos János283 plébános mindennap felolvasta a püspöki kar körleveleit 

és Mindszenty bíboros pásztorlevelét, amelyek arra szólították fel a hívőket, hogy tiltakoz-

zanak az iskolák államosítása ellen. 1948. június 3-án este épp litánia volt a templomban, 

miközben a községi képviselő-testület is ülésezett: az iskolák államosításának kérdését 

tárgyalták. A litániáról kijövő hívek a községháza elé vonultak, hogy a képviselő-testület 

tudomására hozzák, ellenzik az iskolák államosítását. Itt követelték a tanácskozási jegyző-

könyv kiadását, illetve a vallásoktatás fenntartását. Az ajtóban őrt álló rendőrök megrémül-

tek a tömegtől, és a náluk lévő puskával elkezdték leszorítani az embereket a lépcsőről, 

eközben az egyik rendőr puskája elsült, és a rendőr meghalt. 

Az események rekonstruálásához a Fővárosi Bíróság 1989 decemberében és 1990 ja-

nuárjában lefolytatott perújítási tárgyalásán elhangzottak szolgáltatnak alapot. A perújítás-

hoz szükséges bizonyítékokat a Legfőbb Ügyészség tárta fel. A perújítási nyomozás és az 

ennek alapján lefolytatott perújítási tárgyalás kiemelkedő jelentőségű a koncepciós perek 

mechanizmusának megértése terén. A pócspetri ügy felülvizsgálata ugyanis nem csak a 

fennmaradt iratok alapján történt. A Legfőbb Ügyészség felkutatta a perben érintett összes 

még élő érintettet, kihallgatta őket, és vallomásukat összevetette a többi fennmaradt bizo-

nyítékkal. Szakértőkkel újra megvizsgáltatták a peranyag mellékleteként fennmaradt bizo-

nyítékokat, és az 1948-as tárgyaláson készült hangfelvételt összehasonlították az írásos 

tárgyalási jegyzőkönyvvel. Az 1989-es eljárás során a Legfőbb Ügyészség a szerencsés 

módon fennmaradt tárgyi bizonyítási eszközök összevetésével és a tanúvallomások segít-

ségével olyan információkat tárt fel, amelyekről írásos feljegyzések nem álltak rendelke-

zésre. A legtöbb koncepciós per esetében csak bizonyos pontokon és csak nagyon közve-

tetten érhető tetten a politikai vezetés beavatkozása. A pócspetri per kapcsán azonban a 

nyomozás megkezdésétől az ítélet kihirdetéséig a teljes eljárásban nyomon követhető a 

politikai vezetés egyértelmű utasítása. 

                                                           
282 Az időszak vidéki Magyarországának vallásos érzületére lásd Gyarmati György, 1998: I. m. 
283 Asztalos János 1910-ben született Feldebrőn. Egerben végezte el a hittudományi főiskolát, 1934-ben 
szentelték pappá. Kezdetben káplánként tevékenykedett Csányban, Tiszapolgáriban, majd Nyíregyházán. 
1938 és 1945 között Hajdúhadházán állami hitoktató volt. 1945 augusztusában került Pócspetribe plébá-
nosnak, ahol három egyházközsége volt, és 160 hold föld tartozott az egyházközségekhez. Itteni tevékeny-
ségét azzal kezdte, hogy újjáépíttette az egyházközség vagyonát. A földeket a Hitelbank kölcsönéből, az 
egyházi épületeket az Újjáépítési Minisztérium segélyéből, a templom és a plébánia helyreállítását pedig a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pénzéből finanszírozta. 
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A legfontosabb tanúvallomások a korabeli eljáró hatóságok tagjaitól származtak. A 

Legfőbb Ügyészség nyomozó osztályán kihallgatták Péter Gábort,284 Décsi Gyulát285 és 

Tímár Istvánt,286 akik 1948-ban a Belügyminisztérium államvédelmi osztályának vezető 

tisztségviselői voltak. Décsi Gyula és Tímár István vallomásából287 ismerhetjük meg az 

1948. június 3-a utáni napok történetét, és a politikai felső vezetés, különösen Rákosi Má-

tyás és Rajk László utasításait. 

A tanúvallomások szerint a kezdetektől Rákosi határozta meg az eljárás menetét. Már 

a történteket követő éjszakán azzal hívta fel Péter Gábort, hogy Pócspetriben lázadás van, 

és ezért azonnal oda kell utazni. Péter Gábor először Décsi Gyulát, az államvédelmi osz-

tály nyomozóját küldte Pócspetribe, azonban hamarosan azt az utasítást kapta Rákositól, 

hogy személyesen is utazzon le, és vigye magával Kádár Jánost is, aki akkoriban a Magyar 

Kommunista Párt (MKP) főtitkár-helyettese volt. A vallomásokból kitűnik, hogy a falut 

még aznap körülzárták, valamennyi férfit összeterelték, akiknek egy napig egy udvaron 

kellett állniuk. Eközben folytak a kihallgatások, melyek során a vallomások kicsikarása 

érdekében a veréstől sem riadtak vissza. A cél elsősorban az volt, hogy Rákosi utasításának 

megfelelően bizonyítani tudják: a pap volt a felbujtó, és szándékos emberölés történt. A 

többnapos vallatás és a fizikai erőszak ellenére sem sikerült tanúvallomást kicsikarni a falu 

népéből. Két nap múlva kapcsolódott az ügybe Rajk László belügyminiszter, aki Tímár 

Istvánt, az ÁVO helyettes vezetőjét látta el utasításokkal. Rajk már a jogi konstrukciót is 

                                                           
284 Péter Gábor 1945 januárjától a Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága politikai rendészeti 
osztályának, majd az ÁVO-nak, illetve ÁVH-nak volt a vezetője. Kiemelkedő szerepe volt a koncepciós 
perek előkészítésében, a törvénysértő eljárások végrehajtásában. 1952-ben leváltották tisztségéből, és 
kizárták a pártból. 1953. január 3-án letartóztatták, a Katonai Felsőbíróság 1954-ben életfogytiglani, majd 
új eljárásban a Legfelsőbb Bíróság Katonai Tanácsa 1957-ben tizennégy évi börtönbüntetésre ítélte. 1959 
januárjában szabadult egyéni kegyelemmel. 
285 Décsi Gyula 1950-től a budapesti politikai rendőrségen szolgált. Később az igazságügy-
minisztériumban volt államtitkár, majd a miniszter első helyettese. 1952. november 14. és 1953. február 2. 
között volt igazságügy-miniszter. 1953-ban letartóztatták, és kilencévi börtönbüntetésre ítélték. 
286 Timár István 1945 januárjában a Tömpe András vezette politikai nyomozócsoporttal érkezett a fővá-
rosba. 1948 decemberéig a politikai rendőrségen teljesített szolgálatot, 1947 decemberétől Péter Gábor 
helyettese volt. 1948-as távozását követően az igazságügy-minisztérium büntetőjogi és ügyészi főosztá-
lyának vezetője volt. 1953 januárjában letartóztatták, és a Péter Gábor és tizenhét társa elleni perben – 
népellenes, hivatali titoksértéssel folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette miatt – 1953. december 
24-én tizenkét évi, majd 1954. január 15-én jogerősen tizenegy évi börtönre ítélték. 1956. október közepén 
szabadult; legfőbb ügyészi óvás után, 1957. február 4-én a Legfelsőbb Bíróság Katonai Tanácsa rehabili-
tálta. Ezt követően visszatért az igazságügy-minisztériumba, a törvény-előkészítő osztály vezetője lett, 
majd 1962. január 16-án kinevezték a Legfelsőbb Bíróság első elnökhelyettesévé. Az MSZMP KB 1962. 
augusztusi, a munkásmozgalomban részt vettek elleni törvénysértő perek lezárásáról hozott határozatát 
követően, szeptember 30-án felmentették tisztségéből. A Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatói székébe 
került, innen vonult nyugdíjba. 
287 Décsi Gyula és Tímár István részletesen elmondta a politikai vezetés utasításait és az eljárás során 
elkövetett törvénytelenségeket. Péter Gábor, az államvédelmi osztály vezetője szinte semmi lényeges 
mozzanatra sem emlékezett. (BFL VII. 5. c. 10550/1948.) 
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elmondta Tímár Istvánnak, amely szerint Asztalos János már hetek óta uszította a falu la-

kosságát, vagyis felolvasta Mindszenty bíboros pásztorleveleit, sőt, azokat kiegészítette a 

rendőrség és a Szovjetunió ellen uszító beszédekkel is. Tímár István szerint Rajk azért kí-

vánta őt bevonni a nyomozásba, mert Décsi Gyulában – annak papi neveltetése miatt – 

nem bízott. Valószínűbb azonban, hogy Décsi nem teljesítette megfelelően a politikai elvá-

rásokat, a politikai vezetés ezért kívánta őt felváltani Tímár Istvánnal. Ahogy Rajk elmond-

ta Tímár Istvánnak, hiába próbálta elmagyarázni Décsinek az ügy politikai lényegét, azt ő 

nem értette. „Rajk valami olyasmit mondott, hogy »mondtam Décsinek, ne azzal foglal-

kozzon, hogy ki hogyan lőtte le a rendőrt, hanem azzal, hogy azt, mármint a rendőr meg-

ölését összefüggésbe kell hozni a pap uszító beszédeivel, magatartásával«.”288 Rajk több-

ször is hangsúlyozta Tímár Istvánnak, hogy az ügy kulcsfigurája a pap, és nem lehet meg-

várni, amíg a többi rendőrt is megölik. Tímár a beszélgetés során megjegyezte Rajknak, 

hogy az országban statárium van, és megkérdezte, hogy „csak nem akarjátok a papot halál-

ra ítéltetni, amire Rajk azt válaszolta, hogy légy nyugodt, nem fog meghalni, de példát kell 

statuálni”. 

Rajk utasításának megfelelően Tímár kizárólag Asztalos Jánost hallgatta ki Pócspetri-

ben, elmondása szerint nem volt feladata az emberölés körülményeinek vizsgálata. Buda-

pestre való visszaérkezése után Rajknak számolt be a nyomozás eredményéről, akit egyál-

talán nem érdekelt, hogy szándékos vagy gondatlan emberölés történt-e, vagy dulakodás 

közben halt meg a rendőr, őt kizárólag a Mindszentyvel szembeni elkeseredett harc foglal-

koztatta.289 

A nyomozati szakaszban feltárt tényekkel kapcsolatban nagyon fontos volt Décsi 

Gyula vallomása,290 aki elsőként érkezett a helyszínre. Décsi elmondása szerint 1948. júni-

us 4-én ő távmondatban arról tájékoztatta a belügyminisztériumot, hogy a puska dulakodás 

közben sült el, és az volt a véleménye (az 1989-es kihallgatásakor is így gondolta), hogy a 

tényállás nem volt alkalmas statáriális eljárás lefolytatására. Décsi tanúvallomásában egy-

értelműen kijelentette: „ez volt az egyik első olyan ügy, amelyben a megállapítható tényál-

                                                           
288 Uo. 
289 Tímár István 1989-es vallomását erősíti, hogy elmondta: 1983-ban Lukács Tibor igazságügy-
minisztériumi főosztályvezetője kérésére feljegyzést készített a pócspetri ügyről. A periratokban Tímár 
István vallomása mögött található egy dátum és aláírás nélküli feljegyzés a pócspetri ügyről, az igazság-
ügy-minisztérium iratanyagában azonban nem találtam utalást arra, hogy az ügyben hivatalos vizsgálat 
folyt volna, így lehetséges, hogy Lukács Tibor a népbíróságokról írt könyvéhez kérte Tímár István fel-
jegyzését. Tímár István 1989-es kihallgatásakor lényegében ugyanazt mondta el, mint ami a feljegyzésben 
szerepel. 
290 BFL VII. 5. c 10550/1948. 
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lást kierőszakolt módon megváltoztatták.”291 Később is megerősítette: arra alapozza véle-

ményét, hogy a bíróság által megállapított tényállás jelentősen eltért attól, mint amit ő a 

helyszínen megállapított. Décsi vallomása a fizikai bántalmazás tekintetében is egyértelmű 

volt: azt vallotta, hogy Péter Gábor adott utasítást a verésre, sőt, azt is elismerte, lehetsé-

ges, hogy ő is megemlítette beosztottjának, hogy mivel senki sem volt hajlandó vallani, 

„néhány személy nyelvét esetleg veréssel oldják meg” 292. 

A nyomozás lezárultával ismét a kommunista pártvezetők döntöttek az eljárás további 

menetéről. Tímár István azt az utasítást kapta Péter Gábortól, hogy keresse fel Ries István 

igazságügy-minisztert. Az utasítás egyértelműen Rákosi Mátyástól érkezett, a kommunista 

párt felső vezetésének és Rákosinak is az volt a kívánsága, hogy a papot bíróság elé kell 

állítani, mert példát kell statuálni. Ries István először Szelényi Zoltánnak, az ügyészi osz-

tály vezetőjének véleményét kérte ki az ügyről, akinek az álláspontja azonban egyértelmű 

volt: nincs közvetlen okozati összefüggés Asztalos János plébános beszéde és a bűncse-

lekmény elkövetése között, így őt nem lehet felbujtás címén felelősségre vonni. Tímár Ist-

ván azzal érvelt, hogy vagy túlteszik magukat a túlzottan szőrszálhasogató jogi formaságo-

kon, és bíróság elé állítják a papot, vagy tömegesen fogják legyilkolni a népi demokrácia 

rendőreit. Szelényi mindezek ellenére közölte, hogy még a miniszter utasítására sem haj-

landó részt venni az ügyben. Ezután Ries már csak négyszemközt tárgyalt Tímár Istvánnal, 

aki tisztában volt a politikai helyzettel, vagyis azzal, hogy Ries nincs abban a helyzetben, 

hogy nemet mondjon a kommunista pártvezetés bármilyen kérdésére. Ekkor már javában 

zajlott a szociáldemokrata párt elleni harc, így Tímár jól látta, hogy Ries elég rezignált 

hangulatban van. Így a beszélgetés végén Ries azt mondta, bár Szelényi jogi felfogásában 

is elég sok megfontolandó van, a politikai célok egyértelműek, és ezekért a politikai célo-

kért fel kell áldozni a büntetőjogi nüanszokat. A beszélgetés végeredményeként Tímár már 

azt közölhette Rákosival, hogy Ries utasítást ad a bíróság elnökének a statáriális bíróság 

összehívására, az ügyészséget pedig arra utasítja, hogy a pap ellen emeljenek vádat felbuj-

tás címén.293 

A bírósági eljárás menetét az eljáró bíróság tagjainak tanúvallomásából ismerhetjük 

meg. Jávor Iván294 volt az eljáró bíróság legfiatalabb tagja. Rákosi Mátyás közvetlen ren-

                                                           
291 Uo. 
292 Uo. 
293 Amikor 1953-ban Tímár Istvánt letartóztatták, a Gyűjtőfogházba került, ahol Asztalos János is töltötte a 
büntetését. Sétájuk közben messziről látták egymást, a pap egy börtönőrrel üzent Tímárnak arról, hogy 
sajnálja, hogy börtönbe került, és biztatta, hogy bízzon Istenben, és hamarosan kiszabadul. 
294 1945-ben huszonhat évesen népügyész lett Debrecenben. 1946 és 1947 között a Budapesti Büntetőtör-
vényszéken, a Valuta- és Uzsorabíróságon statáriális ügyekben ítélkezett. 1947 és 1949 között tanácselnök 
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delkezése alapján lett a statáriális bíróság bírája. Tanúvallomása szerint295 egyenesen a 

pártiskoláról kellett jelentkeznie a tanács elnökénél, Olti Vilmosnál.296 Jelentkezése után 

körülbelül egy óra múlva megkezdődött a tárgyalás, így Jávor Ivánnak ennyi idő állt ren-

delkezésére, hogy az iratokat áttanulmányozza, és meghallgassa Olti Vilmos összefoglaló-

ját az ügyről. A tárgyalás során legfiatalabb tagként Jávor Ivánnak kellett jegyzeteket ké-

szítenie, és írásba foglalnia az ítélet indoklását. Ezen kívül egyéb feladat is hárult rá: az 

elkészített indoklást Olti Vilmos utasítására át kellett vinnie Rajk Lászlónak, aki az ítéletet 

átolvasta és kijavította. Jávor Iván emlékezete szerint Rajk egyetlen érdemi észrevételt tett, 

nevezetesen azt kérdezte, miért javasolta a bírói tanács Asztalos Jánost kegyelemre. Ekkor 

megjelent a szobában egy Kovács nevű alezredes, aki megjegyezte, hogy a pap kegyelem-

ben részesítése helyes volt. Jávor Iván ezt követően a kijavított ítéletet visszavitte a tör-

vényszékre, ahol azt Olti Vilmos kihirdette. Ezen kívül Jávor Ivánra még egy kellemetlen 

kötelesség hárult: részt kellett vennie az ítélet végrehajtásánál.297 

Szilvay Géza jegyzőkönyvvezetőként vett részt a statáriális eljárásban. Tanúvallomása 

a tárgyalási jegyzőkönyv hitelességének problémáit tárta fel. A tárgyalás alatt Gaskó Bélá-

val közösen kézírással készítettek feljegyzéseket, majd az ítélet kihirdetése utáni három 

nap alatt készítették el a letisztázott, géppel írt tárgyalási jegyzőkönyvet, amit átadott Olti 

Vilmosnak; a jegyzőkönyvben ekkor még nem szerepelt semmiféle kézzel írt javítás. Ké-

sőbb azonban Olti megkereste Szilvayt egy kézzel javított jegyzőkönyvvel, és arra kérte őt, 

hogy a javításokat szignójával igazolja. Ezen kívül néhány részletre is emlékezett a tárgya-

láson elhangzottakból. Határozottan állította, hogy a fegyverszakértő szakvéleményében 

ellentmondások voltak: ő bűnjelként egy német gyártmányú fegyvert mutatott be, miköz-

ben szóbeli nyilatkozata szerint a gyilkos lövést egy magyar gyártmányú fegyverből adták 

le. Tanúvallomásában azt is elég nagy bizonyossággal állította, hogy az elsőrendű vádlott, 

Királyfalvi Miklós nem tett határozott vallomást arról, hogyan lőtte le a rendőrt. Szilvay 

Géza a tárgyalással kapcsolatos általános benyomását is összefoglalta, amikor elmondta, 

                                                                                                                                                                                
volt. 1949-ben a Budapesti Katonai Törvényszék parancsnokává nevezték ki. 1950-ben elfogták, és a 
Budapesti Katonai Törvényszék, majd a Katonai Főtörvényszék hivatali sikkasztás miatt tizenhárom évre 
ítélte. 1954-ben került szabadlábra. 
295 BFL. VII. 5. c 10550/1948. 
296 Olti Vilmos 1945-ig joggyakornok volt a Budapesti Királyi Törvényszéken. 1945 után a Budapesti 
Népügyészségen, majd az Igazságügy-minisztérium Börtönügyi Főosztályán és a Budapesti Uzsorabírósá-
gon teljesített szolgálatot. A Budapesti Népbíróságra került, 1948-ban annak elnöke lett. 1956 után ügy-
véd, majd jogtanácsos, végül idegenvezető lett. 
297 A sors iróniája, hogy később Jávor Ivánt – akárcsak Tímár Istvánt – is letartóztatták, és a börtönben 
találkozott Asztalos Jánossal. Jávor Iván tanúvallomásában erről úgy számolt be, hogy Asztalos János itt 
annyit mondott el neki: nem egészen úgy történtek az események, ahogy a tárgyaláson elhangzottak, és a 
nyomozás során veréssel kényszerítették őket vallomásuk megtételére. 
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hogy az ügy körül nagy volt a felhajtás, óriási sajtóvisszhangot kapott, és az volt az érzése, 

hogy az eljáró bírósági tanács igyekszik az ügyet minél hamarabb befejezni. 

1989-ben tanúvallomást tett Olti Vilmos is, az eljáró bírói tanács elnöke, akit az igaz-

ságügy-miniszter298 jelölt ki. Ries István arról is tájékoztatta Oltit, hogy azért kell Budapes-

ten tárgyalni az ügyet, mert Pócspetri környékén az események annyira felizgatták a népet, 

hogy nagy a veszélye a további megmozdulásoknak. Az igazságügy-miniszter azt is el-

mondta a bírói tanács elnökének, hogy a statáriális eljárás elrendelését a párttal és Rákosi-

val megbeszélték, és a pártnak az az álláspontja, hogy a fő bűnösökkel szemben a statáriá-

lis eljárás teljes szigorával kell eljárni. Olti elmondása szerint ezen kívül semmiféle utasí-

tást sem kapott az eljárás lefolytatásával kapcsolatban, ezért még 1989-ben is az volt a 

meggyőződése, hogy az ügy nem koncepciós per volt, a bíróság a rendelkezésére álló bi-

zonyítékok alapján törvényes ítéletet hozott egy tisztességesen lefolytatott eljárás során. 

Tanúvallomásában annyi engedményt tett, hogy főként az Ember Judit „Pócspetri” című 

filmjében látottak alapján annak hitelt ad, hogy a nyomozás során a falu lakosságát és a 

vádlottakat bántalmazták. De ehhez cinikusan hozzátette, hogy a tárgyalás során egyik 

vádlott és védője sem jelezte, hogy bántalmazták volna, pedig ezt bármikor megtehették 

volna, ő pedig senkin sem látott erre utaló külsérelmi nyomokat. Azt Olti is fontosnak tar-

totta megemlíteni, hogy az országban zaklatott volt a légkör, ezért felmerült az is, hogy az 

ügyet minél gyorsabban le kell zárni a kedélyek megnyugtatása érdekében, de állítása sze-

rint senkitől sem kapott erre utasítást. A statáriális eljárásban rendelkezésre álló három nap 

helyett azért kerülhetett sor az ítélethirdetésre már két nap után, mert a rendelkezésre álló 

bizonyítékok elegendőek voltak az ügy elbírálásához. Külön kiemelte, hogy a berendelt 

tanúk kihallgatása nem azért maradt el, mert bárki sürgette volna az eljárásban; ő a tanúk 

kihallgatása nélkül is tudta, hogy azok nem lényeges körülményről tesznek vallomást. Az 

1989-es tanúkihallgatás Olti Vilmos esetében húzódott el a legtovább. A jegyzőkönyv ta-

núsága szerint két napon keresztül folyt a kihallgatás, amelynek feszültsége még a jegyző-

könyvből is érzékelhető, és ez egyre nőtt, ahogy a kihallgatást vezető ügyész szembesítette 

Oltit az eljárási szabálytalanságokkal. A hajdani bírósági elnök egyre kevésbé volt maga-

biztos, egyre többször keveredett ellentmondásba önmagával, és mind gyakrabban hagyta 

cserben a kihallgatás elején még jól működő emlékezete. Esőként akkor akadt el korábban 

még dicsért memóriája, amikor az ügyészek azzal szembesítették, hogy a jegyzőkönyvek 

tanúsága szerint a büntető perrendtartás szabályaival ellentétben egyik kihallgatott tanút 

                                                           
298 1945. július 27. és 1950. július 7. között igazságügy-miniszter. 
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sem figyelmeztette az őket megillető mentességre. Véleménye szerint ő figyelmeztette a 

tanúkat, ezt csak a jegyzőkönyv nem tartalmazza, azt pedig teljesen kizártnak tartotta, hogy 

valamennyi kihallgatott esetében elmulasztotta volna. Arra sem tudott semmiféle magyará-

zatot adni, hogy miképpen történhetett meg, hogy az írásban benyújtott fegyverszakértői 

véleményben más típusú fegyver szerepelt, mint amilyet a tárgyaláson bűnjelként megte-

kintettek.299 A kihallgatás során kezdetben ragaszkodott ahhoz, hogy a tárgyalási jegyző-

könyvben csak azt rögzítették, ami a tárgyaláson is elhangzott, a tárgyaláson készült hang-

felvétel meghallgatása után azonban kénytelen volt feltevésekbe bocsátkozni arról, hogy 

miért javította ki a jegyzőkönyvet saját kezűleg, olyan mondatokat beszúrva, amelyeket a 

vádlottak nem mondtak a tárgyaláson. A legabszurdabb magyarázat Asztalos János vallo-

mása esetén az volt, hogy az utólag beírt mondat valószínűleg valaki más szájából elhang-

zott a tárgyaláson, és a bírói tanács ezért esett tévedésbe. Mindezeket a tévedéseket és eljá-

rási hibákat végül is az akkoriban rá nehezedő nyomásból fakadó fáradtsággal és idegkime-

rültséggel magyarázta. A tanúkihallgatás végén az ügyészek azt próbálták felderíteni, 

milyen mértékben próbálta befolyásolni a bírósági eljárást a kommunista párt vezetése. 

Kihallgatása kezdetén Olti erre válaszolva még határozottan azt állította, hogy semmi 

ilyesmi sem történt, Jávor Iván tanúvallomását megismerve azonban már hajlandó volt 

bizonyos részleteket elmondani. Ekkor már emlékezett arra, hogy az igazságügy-

miniszterrel néha beszélt telefonon a tárgyalás napjaiban, sőt arra is volt példa, hogy felke-

reste Riest a minisztériumban vagy a lakásán. Megbeszélte vele az első- és másodrendű 

vádlottra kiszabható büntetést, és azt is, hogy Asztalos János kivégzése politikai hiba len-

ne. Végül arra is emlékezett, hogy Ries István azt kérte, mutassa be neki az elkészített íté-

letet a kihirdetés előtt. Ekkor már Jávor Iván azon állítását sem vonta kétségbe, hogy az a 

belügyminisztériumba is elvitte az ítéletet, bár határozottan kiemelte, hogy ő erről nem 

tudott. 

A pócspetri ügyben statáriális eljárásra került sor. A rögtönbíráskodás eljárási szabá-

lyai – az állam védelmét szolgáló gyorsaság érdekében – a terheltet megfosztották a rendes 

eljárásban őt megillető garanciáktól. Az eljárás, melynek leghosszabb időtartama (az íté-

lethozatalt is beleértve) háromszor huszonnégy óra lehetett, a szóbeliségre és a nyilvános-

ság kizárására épült, az ügyész a vádat zárt tárgyaláson, szóban terjesztette elő. A bíróság 

az ítélethozatalkor nem mérlegelhette az esetleges enyhítő körülményeket. Határozatuk 

                                                           
299 A fegyvertípus megváltoztatásának jelentősége az volt, hogy a rendőr által használt fegyvertípus olyan 
elsütő szerkezettel vagy gyorsítóval volt ellátva, amely kisebb ütődés és rázkódás esetén is elsülhetett. Így 
az ilyen típusú fegyver esetében felmerülhetett volna a véletlen baleset tényállása. 
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ellen perorvoslatnak nem volt helye. A határozatot hozó bíróság mérlegelhette, hogy az 

elítéltet kegyelemre ajánlja-e. Ha nem tartották méltónak erre, azonnal intézkedtek az ítélet 

végrehajtásáról. A kegyelmi kérvénynek a büntetés végrehajtására nem volt felfüggesztő 

hatálya, a büntetést az ítélet kihirdetésétől számított két órán belül végre kellett hajtani. 

1948. június 11-én a Budapesti Büntetőtörvényszék, mint rögtönítélő bíróság300 Aszta-

los Jánost szándékos emberölésre való felbujtás és Királyfalvi Miklóst szándékos ember-

ölés bűntette miatt halálra ítélte. Az ítélet tényállása egyszerű volt: Asztalos János, mint a 

klerikális reakció képviselője egy demokratikus rendőr megölésére bujtotta fel Királyfalvi 

Miklós301 horthysta zászlóst. Mindkét elítélt kegyelmet kért, ezért azonnal sor került a ke-

gyelmi tanácskozásra. Bodonyi Márton302 államügyész egyik elítéltet sem tartotta kegye-

lemre méltónak. Jávor Iván arról nyilatkozott, hogy Asztalos Jánost kegyelemre ajánlja, 

mert hozzájárult a felkavart nyugalom helyreállításához, illetve a demokrácia és az egyház 

közötti megbékélés érdekében az ítélet végrehajtása nem szükséges. A kegyelmi tanács a 

javaslatot egyhangúlag elfogadta.303 

A Fővárosi Bíróság 1990. január 17-én helyezte hatályon kívül a Budapesti Büntető-

törvényszék, mint rögtönítélő bíróság Asztalos Jánosra és Királyfalvi Miklósra vonatkozó 

ítéletét. A bíróság az 1948-as nyomozás körülményeit megvizsgálva bizonyítottnak látta, 

hogy a nyomozók veréssel csikarták ki a vallomásokat. A bíróság tényként kezelte, hogy 

az ítélethozatalban a politikai vezetés fontos szerepet játszott. A bíróság a pert kísérő uszító 

és gyűlölködő propagandakampánynak is jelentős szerepet tulajdonított. A tárgyalásveze-

téssel kapcsolatban a bíróság a hangfelvétel alapján bizonyítottnak látta, hogy Olti Vilmos 

tanácselnök a tárgyalást a legteljesebb elfogultsággal és agresszivitással vezette. Alig 

hagyta szóhoz jutni a vádlottakat, a szavukba vágott, helyettük mondta el, miként követték 

el a cselekményt. Királyfalvi Miklós esetében Olti mondta el a vádlottnak, hogyan tartotta 

                                                           
300 Az eljáró bíróság tagjai: Olti Vilmos, a kijelölt rögtönítélő bíróság elnöke, Aradi István, Tutsek Gusz-
táv, Berek István és Jávor Iván. 
301 Királyfalvi Miklós 1919-ben született Pócspetriben. Érettségizett, utána Pócspetriben szociális titkár-
ként alkalmazták. 1939-ben vonult be katonának, zászlósként szerelt le 1943-ban. 1945 után a községhá-
zán gazdanyilvántartói feladatokat látott el. 
302 Bodonyi Márton 1941-től hadbíró volt. 1945-től lett a Nyíregyházi Népügyészség vezetője. 1948 júniu-
sától a Budapesti Népügyészség vezetője lett. 1949-től a Budapesti Katonai Főügyészség helyettes vezető-
je, 1950 és 1953 között a Központi Katonai Ügyészséget irányította. 1953-tól a VII. kerületi Vendéglátó 
Vállalat igazgatója, majd vállalati jogász volt. 
303 Királyfalvi Miklóson a statáriális eljárás szabályai szerint két órán belül végrehajtották az ítéletet. Asz-
talos János halálbüntetését Tildy Zoltán kegyelemből életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatta. 1955-
ben a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kegyelemből tizenöt évre mérsékelte a büntetést. 1956. 
október 27-én szabadult ki, külföldre ment, és csak 1989-ben tért vissza Magyarországra. A Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa 1988. szeptember 30-án kelt kegyelmi határozatával mentesítette a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól. 
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a puskát, sőt ki is igazította Királyfalvit, amikor az nem tudta pontosan követni az utasítá-

sokat. Királyfalvi mindent ráhagyott a tanácselnökre, nem tiltakozott, és nem is cáfolta az 

Olti által elmondottakat.304 

A perújítási tárgyaláson a bíróság külön foglalkozott a szakértői vélemények ellentmon-

dásosságával. A fegyverszakértő – túlterjeszkedve a szakértői kompetencián – elkövetőként 

jelölte meg Királyfalvi Miklóst, és egyben kijelentette, hogy a lövés szándékos volt. Ezen 

kívül a lőtávolságot negyven centiméteren belülinek mondta, míg a boncolást végző törvény-

széki orvos szakértők a lőpornyomok és a seb elváltozásai alapján közvetlen közelinek vé-

leményezték a lövést. Mindezekkel a szakértői véleményekkel összevetve az ítéletbe már az 

a ténymegállapítás került, hogy a vádlott hetven centiméter távolságból tüzelőállásba helyez-

kedve célzottan adta le a lövést. Az események részletes leírása mellett a bíróság egyáltalán 

nem vizsgálta a vádlott magatartását kiváltó okot, indítékot vagy célzatot. 

A perújítás során megvizsgált bizonyítékok alapján a bíróság kimondta, hogy a vádlot-

tak bűnösségének megállapítására törvénysértéssel került sor, mivel egyikük sem követett 

el bűncselekményt. Királyfalvi Miklós semmilyen módon nem okozta a sértett halálát, sőt 

arra sem merült fel bizonyíték, hogy más személy okozta volna a rendőr halálát. Így, ha 

nem történt szándékos emberölés, a felbujtás bűncselekményének megállapítására sem 

kerülhetett sor. Asztalos János nyilvánosan elmondott beszédei és felhívásai, illetve a ha-

láleset között még közvetve sem volt okozati összefüggés. 

A perújítási eljárásban a Fővárosi Bíróság hatályon kívül helyezte az 1948 szeptembe-

rében lefolytatott népbírósági eljárás során hozott ítéletet is, melyet a falu lakosaival szem-

ben személyes bűnpártolásért, a hatóság elleni csoportosulásban való részvételért, illetve 

táviratrongálásért hozott a Budapesti Népbíróság és másodfokon a Népbíróságok Országos 

Tanácsa. A Fővárosi Bíróság megállapította, hogy a rögtönítélő bíróság eljárási hibái a 

népbírósági ítéletre is kihatottak, annál is inkább, mert a népbírósági tanács elnöke az a 

Tutsek Gusztáv volt, aki a rögtönítélő tanácsban is részt vett. Ennek következtében a népbí-

rósági ítélet tényállási része szó szerint megegyezett az Olti-tanács által kimondottakkal. 

Teljesen jogellenesen használták fel a rögtönítélő tanács ítéletét okirati bizonyítékként a 

népbírósági eljárás alá vont személyekkel szemben.305 

                                                           
304 Királyfalvi Miklós lelkiállapotát legjobban Pál József 1989-es tanúvallomása világítja meg. Pál József 
Királyfalvi Miklós gimnáziumi osztálytársa volt, később is többször találkozott vele. Pál József a Nemzeti 
Parasztpárt Szabolcs megyei titkára volt, így ismerte a szintén parasztpárti ügyészt, Bodonyi Mártont is. 
Később egy fogadáson találkozott Bodonyival, aki szóba hozta a pócspetri ügyet. Az ügyész azt mondta, 
Királyfalvi rezignáltan úgy nyilatkozott: egy ember meghalt, ezért hát egy másik embernek is meg kell 
halnia. 
305 A népbírósági eljárás csak a hivatalos része volt a falubeliekkel szembeni eljárásnak. A perben elítélte-
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A bíróság az eljáró hivatalos személyek tevékenységét is minősítette. Kimondta, hogy 

az 1878. évi V. büntető törvénykönyv értelmében Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes, 

Rajk László belügyminiszter, Ries István igazságügy-miniszter és Tímár István hivatali 

visszaélés vétségét valósították meg azzal, hogy tudatosan és előre kitervelten ártatlan em-

berek ellen indíttattak büntető eljárást azon céllal, hogy a hatalom megszerzése érdekében 

saját pártjuknak előnyt, a katolikus egyháznak és az elítélteknek jogtalan sérelmet okozza-

nak. A hivatali visszaélés súlyosabbnak minősülő esetét, bűntettet állapítottak meg Péter 

Gábor, Décsi Gyula és a rögtönítélő bíróság tanácsának elnöke és tagjai esetében. Közok-

irat-hamisítás bűntettét követte el Olti Vilmos azzal, hogy közhivatalnokként lényeges 

tényt hamisan vezetett be a bírósági tárgyalásról készült jegyzőkönyvbe, illetve a jegyző-

könyv tartalmát meghamisította. A bűncselekményeket azonban nem állapíthatta meg jog-

erősen a Fővárosi Bíróság, amiben nem a bizonyítottság hiánya akadályozta meg, hanem 

egyrészt az elkövetők halála és az elévülés, „másrészt pedig az a körülmény, hogy nevezet-

tek felelősségre vonására – ezen ügy kapcsán – politikai és történelmi okokból nem kerül-

hetett sor.”306 

Az 1948-as per tehát a politikai vezetés szándékai szerint zajlott le, a belügyminiszter 

1948. június 7-én kiadott rendelete307 ugyanakkor arról tanúskodott, hogy a hatalom komo-

lyan számolt esetleges újabb megmozdulások és felvonulások lehetőségével. A rendelet 

arra utasította a rendőrkapitányságok vezetőit, hogy katolikus egyházi kezdeményezésre 

meghirdetett templomon kívüli gyűlést, felvonulást vagy egyéb demonstrációt a helyi 

rendőrség saját hatáskörben nem engedélyezhet. Az engedélyt erre kizárólag a belügymi-

niszter adhatta meg. A hatalom ahhoz sem érezte magát erősnek, hogy egy esetleg kibon-

takozó tömegtüntetést erőszakkal feloszlasson, így azt az utasítást adták, hogy amennyiben 

a felvonulások és körmenetek során túl nagy tömeg gyűlik össze, a rendőrség ne avatkoz-

zon közbe. A rendelet szerint ebben az esetben meg kellett keresni a rendező egyházi sze-

mélyt, és közölni kellett vele, hogy személyében felelős bármiféle kormány- vagy demok-

ráciaellenes megnyilvánulásért. A rendelet hatályának idején a helyi rendőrségeknek na-

ponta kellett jelentést tenniük a területükön történtekről. Erre akkor is szükség volt, ha 

tárgytalan volt a jelentésük. 

                                                                                                                                                                                
ket az állambiztonság még évekig figyelte, majd a még életben lévőket 1972-ben törölték az operatív nyil-
vántartásból. 
306 BFL VII. 5. c. 10550/1948. 
307 MOL XIX–B–1–r 286507/1948. – A rendelet 1948. június 26-áig volt hatályban. 
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Az 1948. június 10-ei PB-ülésen308 azonban már kész tényként kezelhették az iskolák 

államosítását, és annak gazdasági kérdéseiről tárgyaltak. A Gazdasági Főtanácsot és a kul-

tuszminisztériumot utasították, hogy készítsék elő az államosítással kapcsolatos pénzügyi 

intézkedéseket. A döntés szerint az egyházi segélyekből azonnal le kellett vonni az államo-

sított iskolák tanszemélyzetének fizetését és a dologi kiadásokat. A pártvezetés továbbra is 

azzal számolt, hogy a katolikus egyház az államosításról szóló törvény elfogadása után 

sem fog belenyugodni iskolái elvételébe, ebben az esetben a pártvezetés döntése szerint a 

katolikus egyház támogatására szolgáló összegből csak előleget lehet folyósítani. A katoli-

kus egyház várható ellenállását jól látta a kommunista pártvezetés, mert Mindszenty bíbo-

ros 1948. június 19-én közzétett körlevele egyértelműen fogalmazott: „Amitől mi a magyar 

püspöki kar óvtuk az annyi sebből vérző országot, bekövetkezett. Egyházi iskoláinkat és 

nevelő intézeteinket elvették. Ez ellen a szülők természetjoga, az egyházak iskolajoga, a 

vallásnevelés joga és a nevelés szabadsága nevében ünnepélyesen óvást emelünk és tilta-

kozunk. Az iskoláinkhoz és nevelőintézeteinkhez való jogainkat főpásztori kötelességeink-

hez híven fel nem adhatjuk, és azokat minden törvényes eszközzel visszakövetelni meg 

nem szűnünk.” 

6.2. 1956 utáni katolikusok elleni eljárások 

A katolikusokkal szembeni eljárás kapcsán a megtorlásnak több iránya volt.309 

Az egyik irány a keresztény pártszerveződésekben és mozgalmakban való részvétel 

miatti elítélések. A Fővárosi Levéltár ’56-os adatbázisának tanúsága szerint az egyik fontos 

vádpont a keresztény mozgalmakban való részvétel volt, így eljárás indult többek között a 

Keresztény Pártban, a Keresztény Demokrata Pártban, a Katolikus Népszövetségben, a 

Keresztény Frontban, a Keresztény Ifjúsági Szövetségben, a Keresztény világnézetű volt 

politikai foglyok szövetségében résztvevőkkel szemben. A felelősségre vonás jogcíme na-

gyon széles skálán mozgott. Volt, akinek csak annyi volt a bűne, hogy tudott egy katolikus 

pártszerveződésről, de azt nem jelentette a hatóságoknak.310 Mások esetében a párt újjá-

szervezésének szándékát, a párt számára helyiségek lefoglalását vagy az alakuló ülésen 

való részvételt büntették. A legsúlyosabban természetesen a párt alakításokat és a pártprog-

ramok kidolgozását ítélték meg. A Keresztény Ifjúsági Szövetség esetében pedig a fegyve-

                                                           
308 PSZL 274. f. 3/150. ő. e. 1–2. Az MKP PB ülésének jegyzőkönyve. 1948. június 10. 
309 Az elemzéshez Az ’56-os megtorlás adatbázisa. Az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti 
jogszolgáltatási iratok tükrében, Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2006. című cd-jét használtam fel. 
310 BFL XXV. 4. f. 9006/1959. Péntek István és társai pere. 
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res harcokban való részvétel is bekerült a vádpontok közé, súlyosbító körülményként ítél-

ték meg, hogy Kubinyi Endre személyében katonai parancsnokot is választottak.311 

Önálló szerveződésként ítélték meg és jártak el a Központi Papi Szeminárium ügyé-

ben.312 

A harmadik legfontosabb tényező a felelősségre vonások esetében és ez nem csak a 

katolikus világnézettel vádoltakra vonatkozott, a Mindszenty bíborossal való kapcsolat. 

Amennyiben valamelyik vádlott esetében erre bizonyítékot találtak, az minden esetben 

súlyosbító körülményként szerepelt az ítéletekben. Ezt a „kapcsolatot” nagyon tágan ér-

telmezték az eljáró hatóságok. Vádpontként szerepelt az is, ha valaki a kormánytól Mind-

szenty szabadon bocsátását követelte vagy arra tett javaslatot egy munkástanácsi ülésen, 

hogy az esztergomi érsek alakítson kormányt. A feldolgozott jogesetek között arra is talál-

tam példát, amikor az szerepelt a vádpontok között, hogy az érsek angyalföldi átvonulása-

kor néhányan örömükben meghúzták a harangokat.313 A kapcsolatot az is megalapozhatta, 

amikor a vádlott segített egy amerikai újságírónak a Mindszenty kiszabadításáról készült 

riportja leadásában.314 Külön csoportot képeztek azok a perek, amelyek arra épültek, hogy 

a vádlottak Mindszentyt azért keresték fel, hogy a véleményét kérjék valamilyen kérdés-

ben, ez főként a keresztény pártok alakítása esetében figyelhető meg. Minden keresztény 

pártalakulat fontosnak tartotta, hogy a programjáról tájékoztassa a bíborost. Mindszenty 

segítése minden esetben súlyos vádnak bizonyult, a fogságból való kiszabadításában részt-

vevőkkel szemben ugyanúgy eljártak, mint azokkal szemben, akik megszervezték a prímá-

si palotában való elhelyezését, figyelmeztették a szovjet csapatok közeledésére, illetve se-

gítették az amerikai követségre való eljutásában. Turcsányi Albert Egon elleni súlyos vád 

pedig az volt, hogy Mindszenty közvetlen környezetéhez tartozott. 

Az alábbiakban négy peres eljárás elemzésével mutatom be a katolikusok elleni eljá-

rások sajátosságait. 

6.2.1. A Gróf Khuen Héderváry Károly és társai elleni per eljárási dinamikája315 

Az eljárás 1957. szeptember 26-án indult Khuen Héderváry Károly előzetes letartóztatásba 

helyezésével.316 A következő másfél hónap alatt még hat személyt tartóztattak le és nagyon 

                                                           
311 BFL XXV. 4. f. 2632/1957. Balogh József és társai pere, 9566/1963. Kubinyi Endre pere. 
312 BFL XXV. 4. f. 4016/1957. Turcsányi Albert Egon és társai pere. 
313 BFL XXV. 4. f. 9218/1961. Kasánszky Zsombor és társai pere. 
314 Szabó Lajost a Nagy József és társai perében vonták felelősségre. (BFL XXV. 4. f. 8016/1958.) 
315 BFL XXV. 4. f. 8006/1958. Gróf Khuen Héderváry Károly és társai. – Az elemzés és a későbbi idézetek is 
ebből a peranyagból származnak. 
316 Khuen Héderváry Károllyal szemben a Budapesti Rendőrfőkapitányság már 1957. július 17-én elrendelte 
a közbiztonsági őrizetbe helyezést. A határozat indoklása szerint Héderváry Károly a felszabadulás után 
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rövid idő alatt összegyűjtötték a bizonyítékokat, hiszen 1957. november 11-én már meg is 

született a határozat a nyomozás befejezéséről.317 Az eljárás alapját egy baráti összejövetel 

képezte. A nyomozóhatóság megállapítása szerint az elsőrendű vádlott Khuen Héderváry 

1956. november elején ellenforradalmi szervezkedést hozott létre Knob Sándorral, a Gyár-

iparosok Országos Szövetségének igazgatójával, Tóbiás Kornél horthysta iparügyi minisz-

teri titkárral, Mihelics Vid volt Új ember főszerkesztővel, Kalmár János tanárral a volt Ke-

resztény Párt egyik vezetőjével, báró Kray Istvánnal a királyi család vagyonkezelőjével, 

Révhegyi Ferenc volt horthysta vezérkari ezredessel a Felszabadulás tér 1. szám alatti la-

kásán. A vádirat szerint a résztvevők elhatározták, hogy eljött a cselekvés ideje, valamit 

tenniük kell. Követelték, hogy a volt földbirtokosok kártalanítást kapjanak birtokaikért. 

Kalmár Jánossal felkereste Mindszenty Józsefet és beszámoltak arról, hogy a Keresztény 

Párt alakításán dolgoznak. Kikérték Mindszenty véleményét a párt alakításról, aki azt 

mondta, hogy azt túl korainak tartja. Felvette a kapcsolatot Löwenstein Hubert herceggel, 

aki illegálisan járt Magyarországon. 

A terheltek a nyomozati eljárás során mindvégig tagadták a velük szemben felhozot-

takat. Khuen Héderváry kategorikusan visszautasította, hogy bármiféle politikai tárgyalás 

zajlott volna Révhegyi Ferencnél. Vádlott társaival kapcsolatban a következő kijelentésre 

ragadtatta magát: „össze voltam törve, hogy ilyen kripta alakok akarják itt a hatalmat át-

venni.” Védekezésük szerint Mindszentyvel sem beszéltek pártalakításról, csak, mint volt 

megyés püspököt üdvözölték. Bornemissza kifogása: az egész magyar nép abban a tudat-

ban élt, hogy a törvényes magyar kormány nem egypártrendszerű, hanem koalíciós és kife-

jezetten megengedte a politikai szervezkedést. 

A vádirat 1958. január 9-ére készült el. 

A vádirat két fő vádpontra épült. Az egyik a Mindszentyvel való kapcsolatfelvétel. Az 

ügyész megállapítása szerint Khuen Héderváry Kalmár Jánossal és egy Váczi nevű kívülál-

lóval 1956. november 2-án elment a bíboroshoz, és elmondta neki pártalapítási terveiket. A 

másik vádpont a Révhegyi Ferenc lakásán 1956. november 3-án megtartott összejövetel 

volt. A vádirat megállapítása szerint a megbeszélés politikai és gazdaságpolitikai jellegű 

                                                                                                                                                                                
szoros kapcsolatot tartott nyugati diplomatákkal. Az „ellenforradalom” alatt horthysta reakciós elemekkel 
rendszeresen összejöttek, megtárgyalták a Keresztény Néppárt létrehozását, és ezért Mindszenthyt is felke-
reste. Tárgyalt a bonni kormány megbízottjával, Löwenstein Hubertus herceggel, aki Magyarországra fegy-
vereket hozott, és az volt a célja, hogy a magyar alumíniumot a nyugatnémet ipar részére megszerezze. „El-
lenforradalmi” tevékenysége miatt már 1956 decemberében őrizetbe vették, azonban a szabadlábra helyezése 
után is „ellenforradalmi” tevékenységet fejtett ki. 
317 1957. szeptember 26-án Révhegyi Ferencet is előzetes letartóztatásba helyezték, november 12-én azonban 
szabadlábra helyezték, mert gyógyíthatatlan beteg volt. 
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volt. A politikai helyzet értékelésekor a vádlottak arra jutottak, hogy a magyarországi fej-

lődés a polgári demokrácia felé halad. Két kérdést emeltek ki: a felosztott földbirtok és az 

államosított ipar kérdését. Megállapították, hogy a népi demokratikus államrendet megdön-

töttnek lehet tekinteni és a két kérdésben állást kell foglalni. Megoldási javaslatuk szerint a 

nagyiparnak a tulajdonosok kártalanítása mellett állami kézen kellene maradnia, míg a kö-

zép- és kisipar magántulajdonba kerülhetne. A földbirtokok esetében a volt tulajdonosokat 

kártalanítani kellene. A szovjet csapatok magyarországi tartózkodása megrémítette a társa-

ságot, abban állapodtak meg, hogy a helyzet tisztázódásáig várakozó álláspontra helyez-

kednek. Később azonban már lehetetlenné vált a tevékenységük folytatása. Mindezekért az 

ügyész a BHÖ 8. pont 1. tétele szerinti a népi demokratikus államrend megdöntésére irá-

nyuló szervezkedés bűntettével vádolta őket. 

A zárt tárgyalásra 1958. március 18. és 21. között került sor, az ítéletet 1958. március 

21-én hirdették ki. 

Az ítélet jogi indoklása már tükrözte az igazságügy-minisztériumi elvárást, vagyis je-

lentős terjedelemben foglalkozott az elítélés politikai indokoltságával. A tényállást a bíró a 

felsőbb előírások szerint beillesztette az „ellenforradalom” széles körű, a szocialista állam-

rend létét fenyegető folyamatos láncolatába. „1956. november 1-jén az áruló Nagy Imre 

jóvoltából az ellenforradalom már a győzelmét ünnepelte, melyre meg is volt minden oka. 

Nagy Imre Magyarországnak a Varsói Szerződésből való kilépését kürtölte a nyugati impe-

rialista uszítói felé, a kormány összetétele állandóan jobbra tolódott, a tőkés és fasiszta 

irányt képviselő pártok gomba módra szaporodtak, az utcán pedig a fegyveres ellenforrada-

lom tartotta kezében a hatalmat. Mindezek alapján népi demokráciánk ellenségei úgy lát-

ták, hogy Magyarországon a proletárdiktatúra megszűnt, Magyarország kiválik a szocialis-

ta táborból és elkezdődött a harc a hatalom megszerzéséért. A legvadabb fasiszta irányzatú 

csoportoktól kezdve a legkülönbözőbb kapitalista és vallási irányzatok, mindenféle erők 

harcoltak egymással és egymás ellen, hogy melyik legyen a kedvesebb az imperialista gaz-

dái előtt és melyik kaparintsa kezébe a hatalmat.” 

A tényállás ismertetése sem nélkülözte a politikai tartalmat. A vádlottakat folyamato-

san jelzőkkel illette az ítélet. A letűnt Horthy rendszer volt nagyuraiként aposztrofálta az 

ítélet a jelenlévőket. Önálló politikai jelleget kapott az a körülmény, hogy a bíróság szerint 

egy egész kis kabinet volt jelen, mert képviselve volt Révhegyi Ferenc által a honvédelmi 

tárca (vezérkari ezredes volt), Bornemissza Géza által az ipari tárca (volt iparügyi minisz-

ter), Héderváry Károly által a földművelésügyi tárca (földbirtokos, az országos mezőgaz-



 

125 

dasági kamara elnöke volt), Knob Sándor által a nehézipar (GYOSZ elnöke volt), Mihelics 

Vid által a sajtó (újságíró az Új Ember című lapnál), Kalmár által az oktatásügy (középis-

kolai tanár volt). A bíróság értékelése szerint az összejövetelnek nem volt rendes vezetett 

értekezlet jellege, mert a jelenlévők nem mind ismerték egymást, és bizalmatlanok is vol-

tak egymással szemben. A beszélgetés rendszertelenül folyt, de Bornemissza volt a vezér-

szónok. Az új államformában átalakuló magántulajdon kérdéséről beszéltek, beszélgettek a 

kormányban várható átalakulásokról. Külön kiemelte a bíróság, hogy megkezdték a tárcák 

kiosztását is, hiszen amikor Révhegyi felvetette, hogy Bornemissza lehetne az iparügyi 

miniszter, ő így válaszolt: „természetesen vállalom”. 

Külön figyelmet fordított arra a bíróság, hogy Mihelics Vid szerepét tisztázza. Elisme-

rőleg szólt arról, hogy a vádlottakétól eltérő álláspontját kifejtette és amint látta, hogy a 

társaság összetételében és hangjában a régi horthysta rend restaurálását akarja, eltávozott 

az értekezletről. 

Önállóan értékelte a bíróság a vádlottak Mindszentyvel való kapcsolatát. Az ítélet sú-

lyosbító körülménynek ítélte, hogy a vádlottak 1956. november 1-jén – az ítélet megfo-

galmazása szerint – a már komoly politikai tényezőnek tekinthető Mindszenty bíborossal 

felvették a kapcsolatot, azt akarták megtudni, hogy mi a véleménye az esztergomi érseknek 

egy új keresztény párt megalakításáról, mert az új pártot Mindszenty szolgálatába kívánták 

állítani. Az ítélet később is a vádlottak terhére rótta, hogy Mindszenty esti rádióbeszédétől 

várták a helyzet tisztázását, mert a „jelenlévők Mihelics Vid kivételével Mindszentyben 

látták azt a politikai tényezőt, aki megítélésük szerint képes lesz úrrá lenni a kaotikus hely-

zeten.” 

A vádlottak a tárgyaláson mindvégig tagadták bűnösségüket, és egyöntetűen azzal vé-

dekeztek, hogy Révhegyi lakásán csupán egy baráti megbeszélésre ültek össze a politikai 

helyzet kiértékelésére, nem volt megszervezve az összejövetel. Nem volt céljuk a népi de-

mokrácia megdöntése, így arra nem is szövetkezhettek. Knob Sándor tárgyaláson tett val-

lomásában nagyon tömören foglalta össze a fennálló politikai rendszerhez fűződő viszo-

nyát. „Tőlem soha nem kívánta senki, hogy azonosságot vállaljak a népi demokráciával, s 

én ezt nem is tettem.” A vádlottak álláspontja szerint az, hogy Révhegyi lakásán összejöt-

tek és beszélgettek, nem lehet bűncselekmény. 

A bíróság a bizonyítékok értékelésekor ismét a jól begyakorolt politikai érvrendszert 

használta, vagyis a vádlottak magatartásának elbírálásánál az „ellenforradalmi” légkörből 

indult ki. Bevezetésként ismertette az 1956. november eleji helyzetre vonatkozó értékelé-
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sét. „A kormány teljes jobbra tolódása, Nagy Imrének, mint miniszterelnöknek nyilatkoza-

tai nem tették kétségessé, hogy ez a kormány már nem a Magyar Népköztársaságot képvi-

seli, és nem a proletárdiktatúrát védelmezi, hanem azzal teljességgel szakított. Az utcán a 

valóságos hatalom a fegyveres ellenforradalmárok kezében volt, és megindult a hajtóvadá-

szat a kommunisták, a népi demokráciához hű emberek ellen. Budapesten és az ország 

többi városában és községében megkezdődött a hatalom átvétele az ellenforradalmárok 

által. Megyei, járási és egyéb tanácsi szerveinkből kiüldözték a kommunistákat, megtá-

madták, bántalmazták, majd bebörtönözték a vezető funkcióban lévő népi demokráciához 

hű elvtársakat, és helyükre a régi rend kiszolgálóit ültették be. Az egész ország területén 

kb. 20 különböző elnevezésű párt alakult, akik ugyan különböző irányzatokat képviseltek, 

egyben azonban mindannyian megegyeztek: utálták a kommunizmust és a proletárdiktatú-

rát és mindannyian a tőkés rend visszaállítására törekedtek.” A bíróság véleménye szerint a 

vádlottak mindezzel már 1956. november elején teljes mértékben tisztában voltak. Így a 

hatalomért folyó harcból ők sem akartak kimaradni, esetükben nem baráti beszélgetésről 

volt szó, hanem annak megbeszéléséről, hogy mit tegyenek a hatalomért folyó tülekedés-

ben annak érdekében, hogy ismét mint a régi rend tőkés képviselői szólhassanak bele az 

ország irányításába. Bornemissza Géza a tárgyaláson elég indulatosan reagált a politikai 

összeesküvés vádjára. „A társaságban két 80 és két 70 éves személy volt jelen és én. Józa-

nul fel sem lehet tételezni, hogy ilyenről, hatalomátvételről beszéltünk volna.” 

A bizonyítékok értékelésénél ismét központi szerepet kapott Mindszenty személye és 

rádiószózata. Az ítélet szerint a vádlottak beismerték, hogy tudták, Nagy Imre kormánya 

rövid életű lesz, Mindszenty az a politikai erő, aki a hatalmat a kezébe kaparintja, és ezért 

mögé kell felsorakozni. A hatalom átvételét bizonyítja a személyi összetétel is, az ítélet 

ismét visszatért ahhoz a vádponthoz, hogy a megbeszélésen egy teljes kabinet gyűlt össze. 

A bíróság más, „alapos” indokokat is felsorakoztatott arra, hogy ez az összejövetel nem 

lehetett egyszerű baráti beszélgetés, hanem tervszerű és meghatározott céllal jelentek meg 

a vádlottak. Mindenkit pontosan 12 órára hívtak, aki 15-20 percet késett, az mentegetőzött. 

A bíróság értékelése szerint egyszerű baráti összejövetelt nem szoktak ennyire pontos idő-

höz kötni. A társaság több tagja nem ismerte egymást, márpedig baráti összejövetelt isme-

rősök szoktak tartani. Nem mertek egymás előtt nyíltan beszélni, baráti beszélgetésnél pe-

dig ilyen bizalmatlanság nem lehet indokolt. Tehát a vádlottak cselekménye kimerítette a 

szövetkezés fogalmát.318 A társaság tagjai pedig, Mihelics Vid kivételével egyetértettek 

                                                           
318 Szövetkezésnek kell tekinteni, ha két vagy több személy akarategységbe lépett a bűncselekmény elkö-
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abban, hogy a népi demokrácia megszűnt, és az államforma egy polgári demokrácia felé 

tendál. Ennek elősegítésére és támogatására mindannyian szívvel-lélekkel akarategységben 

voltak. A bíróság álláspontja szerint a vádlottak a BHÖ 8. pontján belül előkészületi tény-

állást is megvalósították azzal, hogy Révhegyi Ferenc Héderváryt és Kalmárt 

Mindszentyhez küldte egy új párt létrehozásának tárgyalására, Bornemissza Gézát pedig 

iparügyi miniszternek jelölték. A vádlottak védekezésként azt is előadták, hogy cselekmé-

nyük teljesen elszigetelt volt és nem volt kihatással az ellenforradalom alakulására. A bíró-

ság ezt sem fogadta el, mert szerinte 1956. november 3-án az ellenforradalom már a győ-

zelmét ünnepelte és a vádlottakhoz hasonló ellenforradalmárok mindenfelé az országban 

készültek a hatalomátvételre. Tevékenységük ekkor még nem volt összehangolt, de éppen 

a szervezettséget várták Mindszenty bíboros rádiószózatától. 

A büntetés kiszabásánál a bíróság az elkövetők nagyfokú társadalom veszélyességéből 

indult ki. Bornemissza Géza, Héderváry Károly és Knob Sándor esetében megállapította, 

hogy osztályellenségek, a letűnt fasiszta rendszer vezéralakjai, akik ádáz gyűlölettel visel-

tettek a népi demokrácia iránt. Kalmár János esetében súlyosbító körülményként jelentke-

zett, hogy értelmiségi családból származott, és már 1945-ben is egy katolikus párt megte-

remtésén fáradozott. Az „ellenforradalommal” elérkezettnek látta az időt régi terve megva-

lósítására. Ez azt bizonyítja, hogy nem híve a népi demokráciának, szíve-lelke a tőkés 

társadalmi rend felé húzza és egyéni érdekből, karrierizmusból grófok, bárók, tőkések tár-

saságát keresi. Héderváry, Bornemissza és Knob esetében enyhítő körülményként csupán 

idős korukat, Bornemissza Gézánál még súlyos betegségét is enyhítő körülményként érté-

kelték. Kalmár János esetében a két kiskorú gyerek minősült enyhítő körülménynek.319 

A nyomozati és a bírósági eljárás során is kizárólag személyi bizonyítási eszközöket 

használtak fel. 

                                                                                                                                                                                
vetése tekintetében. 
319 Az ítéletet 1958. március 21-én Bimbó István elnökletével hirdette ki a bírói tanács. Az I. rendű vádlott 
gróf Khun Héderváry Károlyt a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésre való 
szövetkezésért 1 év 8 hónap börtönre, 5 évre Budapest területéről való kiutasításra, 5000 Ft részleges va-
gyonelkobzásra ítélték. A II. rendű vádlott Bornemissza Gézát népi demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedésre szövetkezésért 2 év börtönre, 5 év Budapest területéről való kiutasításra és 2000 Ft. 
részleges vagyonelkobzásra ítélték. A III. rendű vádlott, Knob Sándort népi demokratikus államrend meg-
döntésére irányuló szervezkedésre való szövetkezésért 1 év 6 hónap börtönre, 5 év Budapest területéről való 
kiutasításra és 2000 Ft részleges vagyonelkobzásra ítélték. A IV. rendű vádlott Kalmár Jánost 1 év börtönre 
és 500 Ft részleges vagyonelkobzásra ítélték. 
A vádlottak először fellebbeztek, a fellebbezésüket azonban később visszavonták, így az ítélet jogerőre emel-
kedett. 
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Az eljárás kizárólag két tanúvallomásra, Mihelics Vid és egy munkatársa tanúvallo-

mására épült. Mihelics kezdetben terhelt volt,320 az eljárás során lett eljárás alá vontból 

tanú. Még egy tanút hallgattak meg, Mihelics egy munkatársát, aki csak annyit tudott nyi-

latkozni, hogy 1956. november 3-án Mihelics feldúltan érkezett a szerkesztőségbe. 

Mihelics neki részleteket nem mondott az összejövetelről, még arról sem beszélt, hogy ott 

kikkel találkozott.321 Az eljárás szinte kizárólag Mihelics Vid vallomására épült, annak 

ellenére, hogy a terheltek mindvégig tagadták bűnösségüket, az ügyész szerint mégis iga-

zolható volt a tényállás. A terheltek vallomása egymást kiegészítette, nem kerültek ellent-

mondásba egymással. Mihelics tanúval való szembesítésül során mindvégig azt mondták, 

hogy a tanú nem mond igazat. 

Az alábbiakban három eljáráson keresztül mutatom be a katolikus pártszerveződések-

kel szembeni eljárásokat. 

6.2.2. Zajgóváry Károly és társai szervezkedési perének dinamikája322 

Az eljárás 1957. szeptember 30-án indult dr. Zajgóváry Á. Károly, Reibel Mihály, dr. 

Stöckl Rezső, dr. Meskó Z. Gyula, dr. Simsa Emil, dr. Bednarik Imre, dr. Vattai László, 

Krompaszky Attila, Erdélyi József, dr. Komáromi Gábor, dr. Szenteleki László, Sebő Pál 

előzetes letartóztatásával. 

A vádirat 1957. szeptember 24-én készült el. A vádirat részletesen elemezte Keresz-

tény Magyar Párt megalakításának körülményeit. 

A vád szerint 1956. október végén, november elején a Fővárosi Tanács épületében 

sorra jelentek meg azok, akiket korábban onnan, illetve a kerületi elöljáróságokról elbocsá-

tottak. Zajgóváry Károly az ő részvételükkel kívánta megalakítani a Keresztény Magyar 

Pártot. 1956. október 31-én ügyvédi irodájában megkezdte a párt programjának összeállítá-

sát és a vezérkar toborzását. 1956. november 1-jén a Városháza személyzeti osztályának 

helyiségeiben tartózkodó 40-50 ember előtt kijelentette, hogy megalakítja a Keresztény 

Magyar Pártot, amelynek legfontosabb feladata az lesz, hogy a párt alapítóit és tagjait visz-

szajuttassa állásaikba. Itt olvasta fel a programját is. 

Ezután a párt elnökévé Zajgóváry Károlyt, központi pártigazgatójává Reibel Mihályt 

(ő nem is volt jelen), a párt gondnokává Magyar Zoltánt, adminisztrátorává Vattai Lászlót, 

szervezőjévé egy Tóth nevű személyt választottak. Elhatározták, hogy felveszik a kapcso-

                                                           
320 1957. november 2-án ki is hallgatták. 
321 Tanú: tanúként az hallgatható ki, akinek a bizonyítandó tényről tudomása van. 
322 BFL. XXV. 4. a. 4063/1957. 
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latot a többi párttal, képviseltetik magukat a Fővárosi Nemzeti Bizottság ülésén, felkeresik 

Mindszentyt, Nagy Imrét, Ordass Lajos evangélikus és Ravasz László református püspö-

köt. Határoztak arról is, hogy a párt megalakulását bejelentik a belügyminiszternek, lapot 

indítanak, és röplapokat adnak ki. Az ülésről jegyzőkönyvet vettek fel és azt mindannyian 

aláírták. 1956. november 1-jén érkezett meg Reibel Mihály és Zajgóváry Károly ekkor 

tájékoztatta őt az eseményekről, odaadta a párt programját és azt együtt átnézték. Novem-

ber 2-án a programról vitatkoztak és röplapok kiadásáról tárgyaltak. Értesültek arról is, 

hogy a Petőfi Sándor utcában egy másik Keresztény Párt is alakult, átmentek, vitáztak, 

végül abban maradtak, hogy a közeljövőben tárgyalnak az esetleges egyesülésről. 1956. 

november 3-án Zajgóváry előterjesztést készített a belügyminiszternek, amelyben bejelen-

tette a párt megalakulását, csatolta a programot és az alakuló ülés jegyzőkönyvét. Ezután 

elmentek Mindszentyhez és Nagy Imréhez, akik nem fogadták a párt képviselőit, csak Or-

das püspökkel tudtak beszélni. 

A nyilvános tárgyalás 1957. október 23-án kezdődött, a nyilvános ítélethirdetésre 

1957. november 26-án került sor. 

A bíróság minősítése során a következőket vizsgálta. A megalakított párt az ellenfor-

radalom céljait szolgálta-e, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló, tehát 

ellenforradalmi jellegű csoportról volt-e szó. A vádlottak azzal védekeztek, hogy a párt 

szociális célkitűzéseket kívánt megvalósítani. Emellett előadták, hogy a pártot legális kö-

rülmények között hozták létre, vagyis bejelentették az akkori belügyminiszternek. A bíró-

ság előtt azonban teljesen világos volt, hogy ez egy reakciós, ellenforradalmi csoportosulás 

volt. A program önmagáért beszélt, a kapitalista restaurációt előkészítő követelések szere-

peltek benne. A bíróság értékelése szerint valóban szerepelt a programban számos tetszetős 

követelés, külön kiemelték a fizetések felemelését, a családi házak visszaadását, de ezek a 

pontok a bíróság álláspontja szerint csak a tömeg megtévesztésére szolgáltak. Az volt a 

céljuk, hogy a párt iránti bizalmat felkeltsék. A bíróság nem értékelte mentő körülmény-

ként a belügyminiszternél történt bejelentést sem. „1956. november 3-án, amikor a bejelen-

tés megtörtént, a tényleges hatalom egyre jobban a reakció kezére tolódott át és ilyen kö-

rülmények között Zajgóváry és társai alaposan remélhették, hogy a pártjukat elismerik. 

Egyébként is éppen az ellenforradalom adta meg a lehetőséget vádlottaknak arra, hogy 

ilyen pártot hozzanak létre és a népi hatalom megdöntésére legálisan szervezkedhessenek.” 

Vagyis a bíróság elismerte, hogy a párt szervezése a fennálló törvények szerint történt, de 

ezt a körülményt jogilag nem értékelte. Komolytalannak ítélte a bíróság Zajgóváry azon 
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védekezését is, mely szerint nála büntethetőséget kizáró ok forog fenn, mert a szervezke-

déstől elállt és a bejelentéssel saját magát feljelentette. A bíróság szerint az I. rendű vádlott 

a szervezkedéstől nem állt el, azzal csak a kényszerítő körülmények hatására hagyott fel. 

Egyébként pedig a büntetlenség elnyeréséhez arra is szükség lett volna, hogy a társait is 

törekedjen rábírni a bűncselekmény abbahagyására. A bíróság ezért a következő kategóriá-

kat különítette el: szervezkedés vezetése (ezt egyedül Zajgóváry esetében állapította meg), 

tevékeny részvétel, szervezkedés előmozdítása, a belépési nyilatkozat aláírását csak bűnse-

gélynek minősítette a bíróság. 

A bíróság súlyosabbnak ítélte vádlottak tevékenységét, mint ahogy az az ügyész vád-

iratában szerepelt. Az ügyész csak a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 

szövetkezés ügyében kérte a bíróság eljárását. A bíróság azonban úgy foglalt állást, hogy a 

szövetkezés csak előkészületi cselekmény (vagyis megvalósult volna azzal is, ha csak 

megegyeznek a párt létrehozásáról), ezzel szemben a pártot ténylegesen létre is hozták. 

Tehát már meglévő szervezkedésről volt szó. 

A büntetés kiszabásakor két fő szempontot mérlegelt a bíróság. Egyrészt véleménye 

szerint a Keresztény Magyar Párt programja és a párt összetétele az egyik legszélsősége-

sebben reakciós alakulat volt, másrészt azonban a párt kevés résztvevővel alakult meg, és 

ők is vesztettek aktivitásukból, ezért a párt kisebb súllyal bírt. Annak ellenére külön ki-

emelte Mindszenty szerepét vádlottak cselekménye kapcsán, hogy a nyomozó szervek is 

elfogadták tényként azt a körülményt, hogy a terhelek nem is találkoztak a bíborossal. Az 

esztergomi érsek tevékenységével kapcsolatban, hogy Mindszentynek önálló elképzelése 

volt a keresztény csoportosulásokról. 

A vádlottak esetében három csoportot különített el a bíróság: 

1. Zajgóváry Á. Károly, Reibel Mihály és dr. Vattai László esetében a bíróság azt ál-

lapította meg, hogy karrierista, kalandor elemek, akik az „ellenforradalmat” saját egyéni 

érvényesülésükre akarták kihasználni. Zajgóváry ízig-vérig burzsoá szemlélettel átitatott, 

aki a tárgyaláson sem volt hajlandó elismerni, hogy „nemcsak a szocialista állam törvénye-

ivel, hanem az igazi, a leghaladottabb erkölcsi normákkal is ellentétben van.” 

2. dr Stöckl Rezső, Erdélyi József, Sebő Pál rendű akaratgyenge elemek voltak, akiket 

Zajgóváry Károly „ugratott be” a pártba. 

3. A többiek „régi burzsoá tisztviselő gárda jellegzetesen kispolgári képviselői, akik 

megfelelően át vannak itatva nacionalista soviniszta nézetekkel.” Ők olyan politikai áram-
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lathoz csatlakoznak, ahonnan úgy vélik, hogy részükre egy-két morzsa lehullik. Ők régi 

állásuk visszaszerzése érdekében csatlakoztak a párthoz. 

Súlyosbító körülményként értékelte szinte mindenkinél, hogy nagyobb műveltségű, 

tehát a cselekménye súlyát jobban fel tudta mérni. A statisztika javítása érdekében a mun-

kás származású Erdélyi József esetében a bírság nagyon enyhe büntetést szabott ki, a má-

sodfokú bíróság pedig fel is mentette az ellene felhozott vádak alól.323 

Az ügyész I., II., IV., V. és VI. rendű vádlott esetében fellebbezési óvással élt.324 

A Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa 1958. június 23-án és 24-én nem nyilvános 

fellebbezési tárgyaláson bírálta el az ügyet és június 30-án nem nyilvánosan kihirdette az 

ítéletét. 

Zajgóváry Károly ítéletét életfogytiglanra súlyosbították, Reibel Mihály börtönbünte-

tését 3 évről 5 évre emelték, dr. Stöckl Rezső 3 év 6 hónapos börtönbüntetését 6 évre sú-

lyosbították, Sebő Pál 10 hónapos börtönbüntetését 1 évre súlyosbították. 

A másodfokú bíróság módosította az elsőfokon eljáró bíróság jogi értékelését. Az el-

sőfokú bíróság által megállapított tényállást ugyan elfogadta, és véleménye szerint a Fővá-

rosi Bíróság helyesen minősítette vádlottak cselekményét is. A büntetés kiszabással azon-

ban nem értett egyet, Zajgóváry esetében azt kirívóan enyhének találta. A másodfokú ítélet 

szerint az I. rendű vádlott tudatos „ellenforradalmár” volt, aki akkor állt az „ellenforrada-

                                                           
323 A bíróság ítélete a következő volt. Az I. rendű dr. Zajgóváry Á. Károlyt népi demokratikus államrend 
elleni szervezkedés kezdeményezése és vezetése miatt 12 év börtönre, teljes vagyonelkobzásra és 10 év joga-
itól eltiltásra ítélte a bíróság. A II. rendű Reibel Mihályt népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt 3 év börtönre, 1000 Ft vagyonelkobzásra, 5 év jogaitól eltil-
tásra ítélte. A III. rendű dr. Stöckl Rezsőt 3 év 6 hónap börtönre, 2000 Ft vagyonelkobzásra és 10 év jogaitól 
eltiltásra ítélték. A IV. rendű dr. Meskó Z. Gyulát 3 év börtönre, 1000 Ft vagyonelkobzásra és 10 év jogaitól 
eltiltásra ítélték. Az V. rendű dr. Simsa Emilt 4 év börtönre, 1000 Ft vagyonelkobzásra és 10 év jogaitól 
eltiltás ítélték. A VI. rendű Bednarik Imrét 5 év börtönre, 1000 Ft vagyonelkobzásra és 10 év jogaitól eltiltás-
ra ítélték. A VII. rendű dr. Vattai Lászlót 6 év börtönre, teljes vagyonelkobzásra és 10 év jogaitól eltiltásra 
ítélték. A VIII. rendű dr. Krompaszky Attilát népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervez-
kedés előmozdítása miatt 1 év 2 hónap börtönre, 500 Ft vagyonelkobzásra és 3 év jogaitól eltiltásra ítélték. A 
IX. rendű Erdélyi Józsefet 10 hónap börtönre ítélték. A X. rendű dr. Komáromi Gábort népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt 3 évi börtönre, 500 Ft va-
gyonelkobzásra és 5 év jogaitól eltiltásra ítéltek. A XI. rendű dr. Szenteleki Lászlót 2 év börtönre, 1000 Ft 
Vagyonelkobzásra és 5 év jogaitól eltiltásra ítélték. A XII. rendű Sebő Pált népi demokratikus államrend 
megdöntésére irányuló szervezkedés előmozdítása miatt 10 hónap börtönre, 500 Ft vagyonelkobzásra és 3 év 
jogaitól eltiltásra ítélték. 
324 Fellebbezés esetén a másodfokú bíróságot nem kötötte a súlyosítási tilalom, vagyis abban az esetben is 
hozhatott az első fokú ítéletnél súlyosabb ítéletet, ha a védő a vádlott javára fellebbezett. A törvényességi 
óvás lehetőséget biztosított arra, hogy bármely, jogerősen lezárt ügyben új ítéletet hozhasson. Nezvál 
Ferenc az Elnöki Tanács elé benyújtott előterjesztésében a súlyosítási tilalom jogi alapelvének figyelmen 
kívül hagyását azzal indokolta, hogy a bűnüldözés hatékonyságát azzal is biztosítani kell, hogy a politikai 
jellegű bűncselekmények egységes jogi megítélést nyerjenek. Emellett az objektív igazság érdekében is 
szükséges, hogy az elsőfokon törvénysértően kiszabott enyhe büntetést súlyosbítani lehessen. (MOL XIX–
A–83–b. Minisztertanács. Előterjesztések és határozatok.) 
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lom” szolgálatába, amikor „az október 30. után már nyíltan és álarc nélkül lépett fel.” 

Zajgóváry Károly célja a szocialista vívmányok megsemmisítése volt, ezért a törvény teljes 

szigorával kell fellépni vele szemben. A II. fokú bíróság úgy látta, hogy vádlott megjavítá-

sára és nevelésére nincs esély, ezért az ilyen személyeknél arra kell törekedni, hogy a bün-

tetés alkalmas legyen az ilyen típusú bűncselekmények elkövetésétől való visszatartásra. 

Reibel Mihály és Stöckl Rezső esetében is az elrettentés és megtorlás szempontját emelte 

ki a bíróság, az ő esetükben a társadalom védelme érdekében alkalmazott speciális preven-

ció jelentőségét tartotta szem előtt a bíróág. Erdélyi József esetében a megbánást és a ki-

sebb súlyú cselekményt mérlegelte a Legfelsőbb Bíróság. 

Az eljárásban a bizonyítási eszközök széles körét vonultatta fel a vádhatóság. Fel-

használta a vádlottak saját ténybeli és egymásra tett terhelő vallomásaikat, a tanúvallomá-

sokat, a nyomozás során jelentős számú tárgyi bizonyítási eszközt foglaltak le (aláírt párt-

program, belügyminiszternek tett előterjesztés, alakuló ülés jegyzőkönyve, nemzeti bizott-

ság jegyzőkönyve, a kiadott kiáltvány és egyéb iratok). 

6.2.3. Soltész Jenő és társai perének dinamikája325 

A Keresztény Fronttal szembeni fellépéskor az eljáró hatóságok arra helyezték a hangsúlyt, 

hogy az 1956-os forradalom során nem csupán spontán pártalakulatok jöttek létre, hanem 

bizonyos szerveződéseket hosszú évekig készítettek elő. 

Soltész Jenő és társai perében az ügyész 1957. október 25-én elkészített vádiratában 

részletesen elemezte a Keresztény Front létrejöttének körülményeit. 

A vádirat szerint Soltész Jenő 1945–1946-ban kezdett hozzá a pártalakításhoz, azon-

ban csak az 1956-os események teremtettek lehetőséget arra, hogy a szervezkedés politikai 

párttá alakulhasson és megvalósíthassa célkitűzéseit. „A szervezkedés működése, célkitű-

zései és személyi összetétele folytán maga volt az ellenforradalom.” – jellemezte röviden a 

pártot az ügyész. A tényállás leírása szerint 1949-től 1956 júliusáig folyt a Keresztény 

Front szervezésének előkészítése. 1956. július 17-én a szervezkedés tagjait letartóztatták, 

október 30-án szabadultak ki. Az ügyész eseményleírása szerint már másnap elhatározták, 

hogy megalakítják a Keresztény Front elnevezésű pártot, ehhez a kormánytól engedélyt 

kérnek és felkeresik Mindszenty bíborost. Eldöntötték, hogy a párt megalakulását bemond-

ják a Rádióban és röplapot adnak ki. 1956. október 31-én tájékozódtak és megtudták, hogy 

az 1945 után működő koalíciós pártok kezdenek újjászerveződni. Ekkor Szabó Jánosné 

                                                           
325 BFL. XXV. 4. f. 8043/1958. 
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lakásán a Keresztény Front többi tagjával összegyűltek. Soltész Jenő fogalmazta meg a 

Front megalakulásáról szóló röpcédulát. A röplapon feltüntették azt is, hogy hol lehet je-

lentkezni a Frontba, de a felhívásra senki sem jelentkezett. 1956. november 1-jén a parla-

ment elé mentek, hogy engedélyt kérjenek a Front megalakulásához. Itt azonban csak Sol-

tészt engedték be Tildy titkárságára, ahol azt közölték, hogy a párt megalakításához nem 

kell engedély, hiszen az természetes. A Front hamarosan három csoportra oszlott. Az első 

csoport Soltész Jenő vezetésével az esztergomi érsekhez ment, de nem tudtak hozzá bejut-

ni. November 3-án sem fogadta őket, ezért levelet hagytak neki. A második csoport a Rá-

dióhoz ment, hogy ott a Front megalakulását beolvastassák és a programot ismertessék. Ezt 

sikerült megvalósítaniuk. A harmadik csoport a Legfőbb Ügyészségről az 1956. júliusi 

eljárásuk során lefoglalt iratokat akarta visszakapni, ez nem sikerült, mert nem találták a 

kulcsot. A pártalakításra 1956. november 2-án került sor. Soltész Jenő lakásán kb. 25 tag 

jött össze az alakuló ülésre, ahol megválasztották a párt ideiglenes elnökségét is. A párt 

elnöke Soltész Jenő lett. A későbbiekre nagygyűléseket tervezetek, de ezek végül elmarad-

tak. Felvették a kapcsolatot a forradalmi ifjúsági párttal, közölték velük, hogy mivel nekik 

már van kész kidolgozott programjuk, és ők is keresztényi alapon állnak, jó lenne, ha fuzi-

onálnának. 1956. november 3-án a városmajori templomban a különböző elnevezésű kato-

likus pártok pártalakítás céljából összejövetelt rendeztek. Soltész felszólalt, de aztán ko-

rábban távozott, mert úgy látta, hogy itt olyan pártok vannak, akik ad hoc verődtek össze és 

azt sem tudják, hogy mit akarnak. Felszólalásában felelőtlennek és komolytalannak bélye-

gezte az ott lévőket. 1956. november 4. után is többször találkoztak és úgy beszélgettek, 

hogy a párt létezik, hiszen senki sem oszlatta fel, csak újabb alkalomra vártak, amikor fel-

színre léphetnek. Mindszenty bíboros november 3-ai beszédéről sokat vitatkoztak, és leve-

let is írtak ez ügyben a hercegprímásnak december végén. A levelet el akarták juttatni az 

amerikai követségre. 1957 januárjában is tartották a kapcsolatot. 

A párt 1956-os működésének bemutatásakor jelentős terjedelmet szentelt a politikai 

frazeológiának. Elemzése szerint a szervezkedés beállítottsága, elképzelései és tervei töké-

letesen hasonlítottak az „ellenforradalom” által alkalmazott eszközökhöz. A hasonlóságo-

kat a következőképpen rendszerezte: 

1. Élesen támadták a népi demokrácia minden megnyilvánulását, mindent rossznak 

nyilvánítottak, minden vonatkozásban elvetették az új politikai berendezkedést. 

2. Világosan megfogalmazták a kommunista párt likvidálására, a kommunisták kiirtá-

sára vonatkozó terveiket. 
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3. Az egész szervezkedésen végigvonul a durva szovjetellenesség. A Szovjetuniót úgy 

tüntették fel, mint vörös imperialista hatalmat. 

4. A legnagyobb veszélynek az államvédelmi szerveket tekintették, ezért céljaik kö-

zött szerepelt az ÁVH felszámolása és új, nemzeti, hazafias karhatalom létrehozása. 

5. Állandóan hangoztatták a szabad választások szükségességét, egyrészt, hogy a tö-

megeket megtévesszék, másrészt, hogy ennek ürügye alatt megdöntsék a népi de-

mokratikus államrendet. A Front hatalomra jutását akarták, ezért is követelték a vá-

lasztások nemzetközi ellenőrzését. 

Az ügyben zárt tárgyalást tartottak, a jelentős számú vádlott és tanú miatt a tárgyalás 

jelentősen elhúzódott. A Mikes István elnökletével ülésező tanács 1958. augusztus 13-án 

kezdte meg munkáját és október 3-án hirdetett ítéletet. 

A bíróság jóval enyhébben ítélte meg a vádlottak cselekményét, mint az ügyész. Az 

elsőfokú ítélet hosszan sorolta a vádlottak javára értékelt enyhítő körülményeket. A bíróság 

értékelése szerint a vádlottak a népi demokratikus államrend megdöntését és a hatalom 

megszerzését nem erőszakos eszközökkel akarták megvalósítani, céljukat erőszak nélkül, 

törvényes eszközökkel, utópisztikus elgondolásokkal akarták elérni. A hatalom megraga-

dásának taktikájáról nem volt semmilyen elképzelésük, elképzelésüket egy adott helyzetre 

vonatkoztatták, a helyzet kialakulásáért maguk azonban semmit sem tettek. A vádlottakat 

igen nagy emberszeretet és tévesen értelmezett hazaszeretet hatotta át, az volt a meggyő-

ződésük, hogy cselekményeikkel embertársaik felemelkedését és hasznát szolgálják. Mély 

vallásos érzületük folytán az egyház vezetőinek, így a pápa és Mindszenty megnyilatkozá-

saiban nem ismerték fel, hogy az szemben áll a dolgozók valódi értékeivel. Az egyház ve-

zetőinek állításait csalhatatlan igazságnak fogadták el, így téves és veszélyes elképzelése-

ikkel próbálták az osztálynélküli társadalom megvalósítását, nem kívánták valójában a 

kapitalista társadalmi rend és a Magyarországon megbukott horthysta rendszer visszaállítá-

sát. Az ellenforradalom leverése után tevékenységüket megszüntették, amikor az ellenség 

szellemi fegyverekkel próbált harcolni, mindenféle tevékenységüket megszüntették, sőt 

munkájukkal a konszolidációt segítették elő. Ebben az időszakban még Mindszentyvel is 

szembekerültek. További enyhítő körülménynek tekintette a bíróság, hogy a vádlottak el-

határozását befolyásolta az állam és egyház között az ’50-es évek elején „még kellőképpen 

ki nem alakult jó viszony”. Szokatlanul őszinte hangot ütött meg a bíróság a Rákosi rend-

szer értékelésekor. Az 1956 előtt az állami és politikai vezetésben elkövetett hibák, ame-

lyek a mély vallásos érzésű vádlottak érzékenységét fokozottabban sértették, mint más 
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állampolgárokat. A vádlottak javára írta a bíróság azt is, hogy 1956. november 2-án, a párt 

megalakulásakor abban a tudatban voltak, hogy a valóban törvényes magyar kormány ille-

tékes tényezői megadták számukra a pártalakítási engedélyt. Teljesen szokatlan módon a 

vádlottak őszinte beismerő vallomását is kedvezően értékelte a bíróság. 

A súlyosbító körülmények közül egyedül az a körülmény esett súlyosabban a latba, 

hogy a vádlottak éveken keresztül, nagy elszántsággal és állhatatossággal fejtették ki ál-

lamellenes tevékenységüket. Soltész Jenőnél a bíróság figyelembe vette az igazságügyi 

elmeorvos szakértő véleményét is, mely szerint a vádlott tevékenységének társadalmi ve-

szélyességét nem tudta kellőképpen felmérni. 

A büntetés kiszabásánál a bíróság a büntetés nevelő jellegét hangsúlyozta inkább, míg 

a bűncselekménytől való visszatartás kisebb súlyt kapott. Szigeti Imre esetét értékelte szi-

gorúbban az eljáró tanács, mivel véleménye szerint ő papi mivoltát felhasználva gyakorolt 

hatást társaira. A vádlottat hivatásánál és az általa betöltött állásánál fogva is osztályide-

gennek tekintették és tényként kezelték, hogy gyűlölettel viseltetik a népköztársaság iránt. 

A többi vádlottat a bíróság nem tekintette tudatos ellenforradalmárnak, ők hívei a szocia-

lizmus építésének, habár Soltész Jenő befolyására azt más úton és módon képzelték el. Így 

vádlottak még megnevelhetők, a büntetés célja is a vádlottak figyelmeztetése és megneve-

lése volt. A bíróság a későbbiekben is nagy megértést tanúsított a vádlottak által elszenve-

dett fizikai és lelki gyötrelmek miatt. Kivételt Füstös Antal jelentett, aki pap, ezért a bíró-

ság szerint osztályidegen, akinek annak idején, amikor a papi pályát választotta, az a cél 

lebegett a szeme előtt, hogy munka nélkül, nagy jövedelemmel igen jó és biztos anyagi 

körülmények között rendezi be az életét. Mivel a népi demokratikus államrendben a dolgo-

zók kizsákmányolása már erősen korlátozott, munka nélkül nagyobb jövedelemre tartósan 

nem lehet szert tenni, ezért ádáz gyűlölettel viseltetik a népköztársaság ellen. Ezért a tör-

vényi maximumot szabta ki a bíróság, mivel a vádlott és a hozzá hasonló elemek féken 

tartása csak ilyen büntetéstől remélhető.326 

                                                           
326 Az elsőfokú bíróság az I. r. vádlott dr. Soltész Jenőt népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének bűntette miatt 8 év börtönre, 10 év közügyektől eltiltásra és 
teljes vagyonelkobzásra, a II. rendű vádlott Szigeti Imrét ugyanezzel a büntetéssel sújtották, a III. rendű vád-
lott Kováts Tibort 3 év börtönnel, a IV. rendű vádlott Kemenes Erzsébetet 2 év börtönnel, az V. rendű vádlott 
Szepeshelyi Istvánt 1 év börtönnel, a VI. rendű vádlott Hontváry Miklóst 2 év 6 hónap börtönnel, a VII. ren-
dű vádlott Fazekas Józsefet 2 év 6 hónap börtönnel, a VIII. rendű vádlott Messik Lajos 1 év 6 hónap börtön-
nel, a IX. r. vádlott Kelemen Istvánt 1 év börtönnel, a X. rendű vádlott Nobilis Gábort 1 év 6 hónap börtön-
nel, a XI. rendű vádlott Gebora Bélát 2 év börtönnel, a XII. rendű vádlott Füstös Antalt a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben tevékeny részvétellel elkövetett bűntett és népi demokra-
tikus államrend ellen elkövetett izgatás miatt 15 év börtönnel, a XIII. rendű vádlott Mika Ilonát 3 év börtön-
nel, a XIV. rendű vádlott Szabó Bendegúzt 1 év börtönnel, a XV. r. vádlott Alszászy Károlyt 2 év börtönnel, 
a XVI. r. vádlott özv. Szabó Jánosnét 1 év börtönnel, a XVII. r. vádlott dr. Miklósi Lászlót népi demokratikus 
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A másodfokú bíróság sokkal szigorúbban ítélte meg a vádlottak tevékenységét.327 

A másodfok mindenben elutasította a védelem álláspontját és hibásnak tekintette az 

elsőfokú bíróság értékelését. Egyértelműen szervezkedésnek minősítette a vádlottak tevé-

kenységét, ahol ugyan nem volt írásban rögzített szabályzat vagy szerződés, de mindannyi-

an elfogadták Soltész Jenő irányítását. A másodfok szerint a vádlottak egyértelmű célja az 

államhatalmi tevékenység átvétele volt és ehhez az erőket is gyűjtötték. A bíróság szerint 

már az államhatalom átvételének kezdeti szakaszában sem lehetett volna elkerülni az erő-

szakot. Azt sem fogadta el a másodfokú tanács, hogy a pártot legálisan alapították, mert 

bár valóban elhangzott a többpártrendszer bevezetésének lehetősége, azonban ez nem azt 

jelentette, hogy olyan pártot is lehet alakítani, amelynek a népi demokrácia rendszerének 

felszámolása a célja. Az elsőfokú bíróság érvelését teljesen elfogadhatatlannak ítélte a Leg-

felsőbb Bíróság (vallásosság, hazaszeretet, párt tévedései) ezeket részletesen nem is ele-

mezte, egyszerűen elutasította. Kizárólag a vádlottak bűnösségére utaló körülmények meg-

állapítását fogadta el az elsőfokú ítéletből. A büntetések kiszabását pedig a vezető szemé-

lyeknél aránytalanul enyhének találta. Kimondta, hogy nagyobb különbséget kíván tenni és 

ezt a büntetés nagyságában is kifejezésre akarja juttatni azokkal szemben, akik ellenséges 

érzülettől vezetve irányító tevékenységet fejtettek ki, mint az általuk irányítottakkal szem-

ben. 

6.2.4. Matheovits Ferenc és társai elleni per eljárási dinamikája328 

A Matheovits Ferenc elleni eljárást azért fontos megvizsgálnunk, mivel itt az eljárás az 

1963-as közkegyelmi rendelet hatályba lépése után indult meg.329 

1964. január 6-án előzetes letartóztatásba helyezték dr. Matheovits Ferencet, dr. 

Teszár Zoltánt, dr. Kalmár Jánost, dr. Keleti Péter Istvánt és Gerendás Józsefet. 

                                                                                                                                                                                
államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben tevékeny részvétellel elkövetett bűntett miatt 1 év börtön-
nel sújtották. 
327 A másodfokú fokú bíróság 1959. március 6-án hirdette ki az ítéletét. Soltész Jenő és Szigeti Imre ítéletét 
életfogytiglanira súlyosbította. Kováts Tibor büntetését 3 év börtönbüntetésről 12-re évre emelte. Kemenes 
Erzsébet büntetését 2 év börtönről 5 évre, Szepeshelyi Istvánét 1 év börtönről 1 év 5 hónapra emelte. 

 
328 BFL. XXV. 4. f. 9705/1964. 
329 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1963. évi 4. számú törvényerejű rendelete nyitott lehetőséget a 
teljes körű közkegyelem gyakorlására. A bevezető szerint az utóbbi évek állhatatos harca, az ellenforradalmi 
felkelés és a személyi kultusz torzításainak egyidejű és teljes leküzdése biztosította a törvényes rend megszi-
lárdulását. A rendelet szerint közkegyelemben részesülhetett az is, akit 1956. október 23. és 1957. május 1. 
között elkövetett államellenes bűntett miatt, vagy ellenforradalmi tevékenységükkel összefüggésben más 
bűntett miatt ítéltek el. A kegyelem kiterjedt arra is, hogy ilyen cselekmények miatt már nem lehetett eljárást 
indítani, illetve a folyamatban lévő eljárásokat is meg kellett szüntetni. 
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Az 1964. június 15-én elkészült vádirat Matheovits Ferenccel szemben az 1956-os for-

radalomban való részvételét hozta fel. Matheovits az 1947-es választásokon a Demokrata 

Néppárt képviselőjeként került be az országgyűlésbe. Az ügyész összefoglalója szerint 

később kilépett a DNP-ből és frakciót alapított, ezen frakcióban kifejtett tevékenységéért 

ítélték el 1949-ben. 1956. szeptember 23-án szabadult a börtönből. A vádiratba foglalt 

tényállás szerint először Pécsen a Független Kisgazdapárthoz közeledett, de ott elutasítot-

ták. Később Pestről felhívást kapott, hogy jelentkezzen volt pártja, a DNP újjászervezésé-

nél. Budapesten felkereste Mindszenthy bíborost, és támogatást kért a DNP szervezéséhez. 

Mindszenty mérsékletre intette azzal, hogy ez még nem időszerű, a jelek szerint nagyon 

szétforgácsolódnak az erők, és a legcélszerűbb egy egységes keresztény párt szervezése 

lenne. Felkereste Endrédi Vendel zirci apátot, hivatkozott a Mindszentyvel folytatott meg-

beszélésére, és kérte az egyház támogatását. Tárgyalt Révész Andrással, hogy a szociálde-

mokraták álláspontját, valamint Bibó Istvánnal, hogy a Parasztpárt álláspontját is megis-

merje. Közben ideiglenes főtitkárként teljes ambícióval folytatta a DNP újjászervezését az 

ellenforradalom leveréséig. A DNP Mérleg utcai székházában jelenlévő képviselőtársainak 

elmondta Mindszentyvel való találkozását. Itt kb. 200-an voltak és meg is választották ide-

iglenes ügyvezető főtitkárrá. 1956 novemberében Karcsai Sándor és Keresztes Sándor elv-

barátaival összeállították a DNP programját. 

A Budapesti Fővárosi Bíróság 1964. szeptember 17-étől október 8-áig zárt tárgyaláson 

járt el a vádlottakkal szemben.330 

Az ítélet politikai indoklásában a korábbi frazeológia jelent meg. 

„Az ellenforradalom kitörését követően gombamódra alakultak a különböző elnevezé-

sű és árnyalatú pártok, amelyek azonban egy célkitűzésben megegyeztek, nevezetesen ab-

ban, hogy valamennyien a tőkés restaurációt akarták megvalósítani Magyarországon. Így a 

Demokrata Néppárt is megalakulását határozta el, nehogy kimaradjon a hatalomért folyó 

harcból.” 

A büntetés kiszabásánál a bíróság úgy értékelte, hogy Matheovits Ferenc legitimista, 

politikai elítélt, aki csak a tőkés társadalmi rendben látta megvalósíthatónak miniszterelnö-

ki, pártvezéri álmait. Súlyosbító körülménynek minősítették az éveken át tartó konok, ki-

                                                           
330 Az elsőfokú bíróság ítélete szerint az I. rendű vádlott Matheovits Ferencet összeesküvés kezdeményezésé-
ért és vezetéséért, amellyel összefüggésben hazaárulásra irányuló előkészület bűntettét is elkövette 7 év sza-
badságvesztésre, 10 év közügyektől eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. A perben elítélték még Teszár 
Zoltánt, Kalmár Jánost és Keleti Pétert összeesküvésben való részvételért, Gerendás Józsefet pedig hazaáru-
lásra irányuló előkészület feljelentésének elmulasztásának bűntettéért. Őket azonban már 1956 utáni cselek-
ményeikért vonták felelősségre. 
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tartó elkövetési magatartást, enyhítő körülményként Matheovits családos állapotát és be-

tegségét vették figyelembe. Az elsőfokú bíróság azért hozott viszonylag enyhe ítéletet, 

mert elfogadta azt a körülményt, hogy a tárgyaláson a vádlottak visszavonták a nyomozati 

szakaszban tett vallomásukat. A másodfokú bíróság azonban ezt nem fogadta el, és 

Matheovits büntetését 7 évről 10 év szabadságvesztésre súlyosbította.  
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7. Az 1989-es felülvizsgálatok 

A Minisztertanács 1989. február 22-én hozott határozatot a koncepciós elemeket tartalma-

zó büntetőügyek felülvizsgálatáról. Az első felülvizsgálat szimbolikus jelentőségű volt, és 

a jogi rehabilitálások kezdetét jelentette. A legfőbb ügyész törvényességi óvása alapján a 

Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. július 6-án kimondta, hogy a Nagy Imre és 

társai ügyében 1958-ban született ítélet törvénysértő, ezért hatályon kívül helyezi.331 A jogi 

eljárás ebben az esetben kizárólag a periratokon alapult, és a Legfelsőbb Bíróság kiinduló-

pontja az volt, hogy az Országgyűlés, a kormány, az MSZMP és a magyar közvélemény 

1989-ben teljesen másként értékelte az 1956-ban történteket, így Nagy Imre és társai poli-

tikai és erkölcsi rehabilitálása már megtörtént. A jogi eljárás szempontjából a bíróság nem 

tartotta szükségesnek a korábbi eljárásban megállapított tényállás felülvizsgálatát, mivel 

véleménye szerint elegendő volt annak vizsgálatára szorítkozni, hogy a népbírósági tanács 

helyesen értékelte-e a tényeket. Ennek keretében a Legfelsőbb Bíróság figyelembe vett 

olyan értékeléseket is, amelyek a korabeli sajtóban jelentek meg, illetve azóta köztudomá-

súvá váltak. A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa vizsgálatának fő szempontja a bün-

tetőjogi szabályok alkalmazásának törvényessége volt. A Tanács kimondta, hogy a népbí-

rósági vád tárgyává tett cselekmények elbírálásának idején alkalmazandó büntető jogsza-

bályokat nem veszi figyelembe, mert véleménye szerint „nem az akkori eltorzult politikai 

és igazságszolgáltatási gyakorlatból kell kiindulni, hanem az Alkotmány rendelkezéseinek 

helyes értelmét alapul véve kell elbírálni”.332 Az Elnökségi Tanács eljárása során vizsgálta 

az ügyben alkalmazott eljárási szabályokat is, megállapította, hogy a büntetőeljárás több 

alapvető rendelkezését megsértették, mindezek mellett azonban hangsúlyozta azt is, hogy 

az ügy kimenetele szempontjából ezek a jogsértések másodlagosak voltak. 

A Nagy Imre és társai ügyében hozott határozat nyomán elindultak az egyedi felül-

vizsgálati eljárások, amelyeket sok esetben a legfőbb ügyész törvényességi óvás keretében 

támadott meg, más esetekben az érintettek beadványa alapján kezdődhetett meg az eljárás. 

Az egyedi ügyek vizsgálata mellett a kormányzat egységes álláspontja kialakítása ér-

dekében megszületett a 3063/1989. számú minisztertanácsi határozat, amelynek értelmé-

ben a Minisztertanács elnöke által kinevezett jogász–történész bizottságnak kellett meg-

vizsgálnia az 1945–1962 közötti időben született, és törvénysértő büntető ügyeket. A hatá-

                                                           
331 MOL XX–5–d–660/1989. 
332 MOL XX–5–d–660/1989. 
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rozat a bizottság feladataként jelölte meg az ügyek számbavételét, jogi és történészi értéke-

lését, valamint a törvénysértések orvoslását célzó javaslatok kidolgozását.333 

Pár hónap elteltével azonban, 1989 augusztusában a Minisztertanács Kabinetje ismét 

napirendjére tűzte a kérdést, mivel „az 1956-os események hivatalos állami és politikai 

újraértékelése, az e körben kialakult közmegegyezés, Nagy Imre és társai ügyében hozott 

felmentő ítélet a rehabilitáció előkészítésének más menetet szabott”. A Minisztertanács 

Kabinetje arra az eredményre jutott, hogy nincs lehetőség arra, hogy az egyre nagyobb 

számban benyújtott kérelmeket egyedileg felülvizsgálják, és az áldozatokat egyénileg re-

habilitálják. Az adott helyzetben a kabinet azt látta volna járható útnak, ha törvényhozási 

úton, egységes törvénnyel rendezik a kérdést. Az egységes törvény kibocsátásához azon-

ban mindenképpen meg kellett volna várni a jogász–történész bizottság jelentését, amit 

azonban az egyre sürgetőbb társadalmi nyomás miatt nem lehetett megtenni. A kormányzat 

úgy érezte, hogy valamit azonnal lépni kell, vagyis találni kell egy olyan megoldást, amely 

nem igényel hosszas előkészítést, és mielőbb konkrét intézkedés formájában jelentkezik. 

Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter javaslata alapján a Minisztertanács azt látta kivite-

lezhetőnek, hogy az 1956-os események miatti elítélések orvoslásáról önálló törvényt al-

kossanak. A jogi rehabilitáció mellett a kormányzat fontosnak tartotta a vagyoni reparációt 

is. Már ekkor alapvető kérdésként merült fel az elítéltek munkaviszonyának és nyugdíjának 

rendezése. Az előterjesztés felsorolta az elítéléshez fűződő, 1989-ben hatályos társadalom-

biztosítási hátrányokat.334 A munkaviszony és nyugdíj kérdések mellett a kormányzat már 

ekkor mérlegelte a szabadságvesztésért folyósítandó egyösszegű kárpótlást. Az 1957 és 

1962 között elítéltek esetében közel 15 000 végrehajtandó szabadságvesztésre ítélttel szá-

moltak, az ezzel kapcsolatos kiadásokat 1,5 milliárd forintra becsülték. Az 1945 és 1962 

között elítéltek esetében részletes adatokkal nem tudott szolgálni az előterjesztés, ezzel az 

időszakkal kapcsolatban azt állapították meg, hogy évente átlagosan 100 000 ügyben hoz-

tak elmarasztaló ítéletet a bíróságok. Az előterjesztés mérlegelte a kárpótlás mellett és el-

lene szóló érveket is. A kárpótlás elleni érvek közül kiemelték, hogy a korábbi időszak 

törvénysértéseinek következményeit nem lehet az 1989-es, azaz a jelen társadalmára ter-

helni. A kárpótlás ellen szóló érv volt az is, hogy teljes kárpótlást nem lehet nyújtani, így a 

                                                           
333 MOL XIX–A–83–b–TÜK 0677/12. 
334 A hátrányok a következők voltak: a szabadságvesztés tartalma nem számított szolgálati időnek; az öt 
évet meghaladó szabadságvesztés büntetés esetén a megelőző szolgálati időt nem lehetett figyelembe 
venni; egyes bűncselekmények miatti elítélés esetén 1975. július 1. előtt csökkenteni lehetett a nyugdíjat; 
egyes bűncselekmények miatti elítélés esetén 1975. június 30. és december 31. között a bűncselekmény 
elkövetését megelőző szolgálati időt nem lehetett figyelembe venni. 
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kárpótlás összegének és módjának meghatározása csak önkényes lehet. A társadalmi igény 

szerint a kárpótlást nagyon széles körre kellene kiterjeszteni, nemcsak a törvénysértő fogva 

tartásokra, de a rendőrhatósági és közbiztonsági őrizetben lévőkre, a kitelepítettekre, a 

Szovjetunióba elhurcoltakra, a törvénysértő államosításokra és a központi intézkedések 

alapján a munkahelyről történt tömeges elbocsátásokra is. A kormányzat komolyan mérle-

gelte azt is, hogy pontos adatok hiányában nem lehet felmérni, hogy a kárpótlás mekkora 

mértékben terhelné meg a költségvetést. A kárpótlás mellett szóló érvként mérlegelték, 

hogy a kárpótlás elmaradása bel- és külpolitikai feszültségek forrása lehet, a kormányzattal 

szembeni ellenséges hangulatot válthat ki. Az előterjesztés foglalkozott azzal a problémá-

val is, hogy az 1962-es felülvizsgálat során rehabilitáltak jelentős kártalanítást kaptak és 

sok, 1989-ben benyújtott egyéni kérelem utalt arra: sérelmezik, hogy bizonyos kivételezett 

helyzetű rétegek számára biztosítottak jóvátételt. Végül arról született döntés, hogy az 

1956-os népfelkelésben való részvétel miatti elítélések orvoslásáról szóló törvény a kárpót-

lásról ne rendelkezzen. Ennek indoka az lehetett, hogy a kárpótlásról az Országgyűlés csak 

akkor hozhatott felelősséggel döntést, ha ennek teljes költségkihatását fel tudta mérni. Így 

el lehetett kerülni azt is, hogy egyes csoportok – mivel a rehabilitációjuk előbb történt meg 

– kedvezőbb helyzetbe kerüljenek.335 

1989. szeptember 13-án Szíjártó Károly336 legfőbb ügyész jelentése szerint 16 kiemelt 

jelentőségű ügyben indult meg az eljárás, amelyek közül ekkora nyolc esetben lehetett tör-

vényességi óvást emelni a Legfelsőbb Bíróság előtt. A vizsgált ügyek között a katolikus 

egyházi vezetők ellen indított eljárások voltak többségben, amelyek nyomán azonban ko-

moly problémával szembesült az ügyészség. A vizsgálat során egyértelművé vált ugyan, 

hogy az eljárások koncepciós elemeket tartalmaztak, azonban, ha a Nagy Imre és társai 

ügyében alkalmazott törvényességi óvás keretei között próbáltak volna jogi megoldást ta-

lálni, abban az esetben a bíróságot kötötte volna az eredetileg megállapított tényállás. Eb-

ben az esetben azonban semmiféle jogértelmezéssel sem lehetett volna elérni a korábbi 

vádlottak teljes felmentését. A másik jogi lehetőséget a perújítási eljárás jelentette volna, 

amelynek esetében a teljes eljárást – a nyomozati szakasztól egészen a bírósági tárgyalásig 

– újból le kellett volna folytatni. A legfőbb ügyész ezzel kapcsolatos félelmeit is megfo-

                                                           
335 MOL–XIX–A–83–b. Előterjesztés a Minisztertanács 3264/1989. sz. határozatához. 1989. szeptember 21. 
336 Szíjártó Károly 1948 és 1950 között az Igazságügyi Minisztériumban letartóztató-intézeti hadnagy volt, 
1950 és 1951 között a budapesti büntető törvényszéken bírósági fogalmazó volt. 1951-ben a Katonai Fel-
sőbíróságra került tanácsjegyzői állásba, 1952 és 1955 között a pécsi katonai bíróság elnökhelyettese volt. 
1953 és 1955 között a Katonai Felsőbíróság ítélőbírája, 1955 és 1975 között a Legfelsőbb Bíróság katonai 
kollégiumának bírája, 1975-től 1990-ig legfőbb ügyész. 
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galmazta, ugyanis az eljárás nagyon sok pénzt és időt igényelne, és szükségszerűen a ma-

gyarországi és a külföldi sajtó vitáinak középpontjába kerülne. Szíjártó Károly azt is való-

színűsítette, hogy az eljárásban korábban részt vevők élnének a törvényben biztosított men-

tességi jogukkal, és nem tennének vallomást. A legfőbb ügyész véleménye szerint a legna-

gyobb problémát az jelentené, hogy a perújítási eljárás során sem lehetne a korábbi 

vádlottak többségét teljesen felmenteni, mert sok esetben felmerülhetnének olyan tényál-

lások, amelyek az ügyek elbírálásakor hatályos törvények szerint bűncselekmények voltak. 

Példaként említette a legnagyobb súlyú ügyeknél Mindszenty József esetében a deviza-

bűntettet, Grősz József kalocsai érsek esetében a valutaüzérkedést és a külföldre szöktetést. 

A legfőbb ügyész elemzése azt a jogi szemléletet tükrözi, hogy az adott időszakban hatá-

lyos jogszabályokat kell alkalmazni még abban az esetben is, ha a jogszabályok megalko-

tását egyértelmű politikai szándék motiválta. Ez az álláspont minden bizonnyal az 1989-

ben működő bíróságok joggyakorlatát is alapul vette. A jogi érvek mellett Szíjártó Károly 

politikai szempontokat is mérlegelt összefoglalója elkészítésekor. Véleménye szerint a 

hosszan elhúzódó jogi eljárások során felmerülne az egykori egyházi vezetők egyházpoliti-

kai és történelmi megítélése, sőt akár személyiségüknek, jellemüknek és más tulajdonsága-

iknak vizsgálata is. Az eljárások során megkerülhetetlen lenne, hogy a még élő egyházi 

vezetőknek kérdéseket tegyenek fel. A gyakorlati szempontokat mérlegelve Szíjártó azt 

javasolja, hogy a szűkösen rendelkezésre álló ügyészi és igazságügyi kapacitást – különö-

sen az adott időszak belpolitikai helyzetére tekintettel – az egyre sokasodó aktuálisan fel-

merült ügyekre kellene koncentrálni. 

A dilemmák ellenére a Fővárosi Bíróság az összegyűjtött bizonyítékok alapján 1989 

decemberében és 1990 januárjában lefolytatta a perújítási tárgyalást Asztalos János és tár-

sai – az úgynevezett pócspetri per – ügyében, az egyéni perújrafelvételek sorában azonban 

ez az ügy lett az utolsó, amely ítélethirdetéssel zárult. A perújításhoz szükséges bizonyíté-

kokat a Legfőbb Ügyészség tárta fel. A vizsgálat során összegyűjtötték a fennmaradt írásos 

és hangzó anyagokat, meghallgatták az összes még élő érintettet, és szakértői vélemények 

alapján próbálták rekonstruálni, hogy mi történhetett. Ennek alapján a Fővárosi Bíróság 

1990. január 17-én helyezte hatályon kívül a Budapesti Büntető Törvényszék, mint rögtön-

ítélő bíróság Asztalos Jánosra és Királyfalvi Miklósra vonatkozó ítéletét. A bíróság az 

1948-as nyomozás körülményeit megvizsgálva bizonyítottnak látta, hogy a nyomozók ve-

réssel csikarták ki a vallomásokat. A bíróság tényként kezelte, hogy az ítélethozatalban a 

politikai vezetés jelentős szerepet játszott. Fontos szerepet tulajdonított a bíróság a pert 
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kísérő uszító és gyűlölködő propagandakampánynak. A tárgyalásvezetés esetében a bíróság 

a hangfelvétel alapján bizonyítottnak látta, hogy Olti Vilmos tanácselnök a tárgyalást a 

legteljesebb elfogultsággal és agresszivitással vezette. Alig hagyta szóhoz jutni a vádlotta-

kat, szavukba vágott, helyettük mondta el, miként követték el a cselekményt.  

A perújítás során megvizsgált bizonyítékok alapján a bíróság megállapította, hogy a 

vádlottak bűnösségének megállapítására törvénysértéssel került sor, mivel egyikük sem 

követett el bűncselekményt. Királyfalvi Miklós semmilyen módon nem okozta a sértett 

halálát, sőt arra sem merült fel bizonyíték, hogy más személy okozta volna a rendőr halá-

lát. Így ha nem történt szándékos emberölés, nem kerülhetett sor a felbujtás bűncselek-

ményének megállapítására sem. Asztalos János nyilvánosan elmondott beszédei és felhívá-

sai, valamint a haláleset között még közvetve sem volt okozati összefüggés. 

A perújítási eljárásban a Fővárosi Bíróság hatályon kívül helyezte az 1948 szeptembe-

rében lefolytatott népbírósági eljárást is, melynek során a falu lakosaival szemben szemé-

lyes bűnpártolásért, a hatóság elleni csoportosulásban való részvételért, illetve táviratron-

gálásért a Budapesti Népbíróság, majd másodfokon a Népbíróságok Országos Tanácsa 

által hozott elmarasztaló ítéletet. A Fővárosi Bíróság megállapította, hogy a rögtönítélő 

bíróság eljárási hibái kihatottak a népbírósági ítéletre, annál is inkább, mert a népbírósági 

tanács elnöke az a Tutsek Gusztáv volt, aki a rögtönítélő tanácsnak is tagja volt. Ennek 

következtében a népbírósági ítélet tényállási része szó szerint megegyezett az Olti tanács 

által kimondottakkal. Teljesen jogellenesen használták fel a rögtönítélő tanács ítéletét ok-

irati bizonyítékként a népbírósági eljárás alá vont személyekkel szemben.337 

Az erkölcsi kérdéseken túl nagyon komoly problémát jelentett a hátrányos jogkövet-

kezményekhez kötődő kárpótlás pénzügyi fedezet előteremtése. 1989. szeptember 21-én 

megszületett a Minisztertanács 3264/1989. határozata, amely az egyes, személyes szabad-

ságot korlátozó intézkedések hátrányos következményeinek rendezéséről szólt.338 A hatá-

rozat döntést hozott arról, hogy az internáltak és kitelepítettek nyugdíj ügyének rendezésé-

vel, valamint a II. világháborúval kapcsolatban okozott sérelmek orvoslásával kapcsolat-

ban felmerülő többletkiadásokat a társadalombiztosítás bevételeiből kell fedezni. 

A határozathoz készült előterjesztés a munkaviszony- és nyugdíjrendezés kérdésköré-

ben az 1945 és 1949 között internáltak, a kitelepítettek, a Szovjetunióba szállított szemé-

                                                           
337 A népbírósági eljárás csak a hivatalos része volt a falubeliekkel szembeni eljárásnak. A perben elítélte-
ket az állambiztonság még évekig figyelte, majd a még életben lévőket 1972-ben törölték az operatív nyil-
vántartásból. 
338 MOL XIX–A–83–b–3264/1989. 
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lyek munkaviszony- és nyugdíjrendezésének módjával kapcsolatos kérdésekről készített 

összefoglalót a Kormány részére. 

Az előterjesztés az egyik legfontosabb kérdést, nevezetesen, hogy hány személy lehet 

érintett a jogsértésekben, a legtöbb esetben csak megbecsülni tudta. Az 1945 és 1949 kö-

zött internáltak számát 55 ezer személyre tette, akik közül az előterjesztés szerint valószí-

nűleg egyötödük él Magyarországon.339 Az előterjesztés a korszak politikai értékelését is 

elvégzi a döntéshozó számára, amikor igyekszik a kárpótlásra jogosultak körét szűkíteni. 

Az előterjesztés álláspontja szerint az 1945 és 1949 közötti időszakban az internálásokra a 

koalíciós pártok tudtával és a többpárti parlament ellenőrzési lehetősége mellett került sor, 

illetve az eljárási és jogorvoslati szabályokat betartották. Az előterjesztő álláspontja szerint 

ugyan ekkor is előfordult, hogy politikai megfontolásokból történt a rendőrhatósági őrizet, 

azonban a legtöbb esetben a háború alatti magatartás, a közrendet és közbiztonságot, illetve 

az újjáépítést és konszolidációt veszélyeztető életmód miatt hozták meg az intézkedést. 

Ezekben az esetekben az előterjesztés szerint az 1989-es évből visszatekintve sem vitás, 

hogy indokolt volt a személyes szabadság akkori körülmények közötti korlátozása. Ez az 

álláspont a pártállamban gyakorló jogászként működő előterjesztő álláspontját tükrözi, 

mely szerint előbbre való az állami érdek annál az alapvető emberi jognál, hogy bírósági 

ítélet nélkül senkit sem lehet megfosztani személyes szabadságától. Ennek következtében 

az előterjesztés szerint nem kellene – ellentétben az 1949 és 1953 között internáltakkal – a 

jogorvoslatot általánossá tenni. Az előterjesztés szerint a rendezésből kizárt csoportok: 

1. a háborús és népellenes bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek csoportja; 

2. az Ideiglenes Nemzeti Kormány 302/1945. ME a német állampolgárok rendőrható-

sági őrizet alá helyezéséről szóló rendelete alapján internáltak csoportja. Kulcsár 

Kálmán véleménye szerint külpolitikai szempontok miatt azért is megfontolandó 

lenne ezen kör kizárása a kérdés rendezéséből, mert ebben az esetben az internálás-

ra nemzetközi kötelezettségvállalás nyomán került sor. A Magyarországi Németek 

Szövetségének Elnöksége nem tiltakozott a kizárás ellen. 

3. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 3820/1945. ME rendelete szerint hitlerista 

(volksbundista, fasiszta, nyilas stb.) szervezetben vezető szerepet vállalók csoport-

ja. A magyarázat szerint ez a kizárás azért lehet indokolt, mert ezt a körülményt a 

koalíciós pártok képviselőiből álló bizottságok állapították meg, és ez a tény csök-

kentette a részrehajlás lehetőségét. Ez az álláspont nem vette figyelembe azt a tényt, 
                                                           
339 A legújabb kutatások szerint az internáltak száma 1945 és 1950 között meghaladta a 40 000-et. Lásd erre 
részletesebben PÁL ZOLTÁN: Internálások Magyarországon (1945–1953). Kommentár, 2010. 2. sz. 61–73.  
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hogy alkotmányjogilag ez az időszak demokratikusnak számít ugyan, azonban a 

szabadságelvonással járó intézkedések meghozatalában a kommunista pártnak volt 

meghatározó szerepe. 

4. A közrendet és közbiztonságot veszélyeztető, azt sértő vagy mások javait károsító, 

árdrágító cselekmény vagy pénzügyi bűncselekmény elkövetésére hivatkozva inter-

náltak. A magyarázat szerint erre az ad indokot, hogy a közvetlen politikai motívu-

mok nem játszottak szerepet. 

A kitelepítettek számát tekintve az előterjesztés azzal számolt, hogy Budapestről 

13 000 személyt, vidékről még többet, összesen kb. 30 000 személyt telepítettek ki. A vi-

déki kitelepítések számát azért nem tudta meghatározni az előterjesztő, mivel erre nem 

álltak rendelkezésre iratok. A dokumentum becslése szerint 1989-ben a kb. 30 000 kitelepí-

tett közül még kb. hatezren élhetett, a kitelepítés átlagos időtartamát 27 hónapra tették. Az 

előterjesztés szerint a kitelepítettek nagy részének munkát biztosítottak, amit munkavi-

szonynak kell számítani, „mivel a kitelepítettség állapotának társadalombiztosítási szem-

pontból nincs jelentősége”.340 A kitelepítések megalapozottságának vizsgálatát az előter-

jesztés az iratok hiánya miatt nem javasolta, ezért a kárpótlást minden, 14. életévét betöl-

tött személyre javasolták kiterjeszteni. A jogosultak köréből a javaslat a 3820/1945. ME 

rendelet alapján kizárta a hitlerista szervezetben vezető szerepet vitt személyek hozzátarto-

zóit, továbbá azokat, akiket köztörvényes cselekmény elkövetése miatt, illetve a háborús és 

népellenes bűncselekmények következtében jogerős elítélés miatt telepítettek ki. 

A Szovjetunióba szállított személyek kárpótlása esetében az előterjesztés négy csopor-

tot különített el. Az első csoportba a volt hadifoglyokat sorolta, akiknek a munkajogi és 

társadalombiztosítási helyzetét rendezettnek tekintette, mivel a jogszabályok szerint a hadi-

fogságban töltött idő beszámított a munkaviszonyba abban az esetben, ha a hadifogoly a 

hadifogság megszűnését követő 180 napon belül visszatért Magyarország területére. 

A második csoportba tartozónak tekintette az előterjesztés azokat a polgári személye-

ket, akiket munkavégzés céljából szállítottak 1944 szeptemberétől a Szovjetunióba. A pol-

gári személyek elszállítása 1945 áprilisa után is folytatódott, az előterjesztés szerint az nem 

ismeretes, hogy milyen előírások és megállapodások alapján került sor ezekre az eljárások-

ra. Az előterjesztés szerint az ő munkaviszonyukat és nyugdíjukat is a hadifoglyokra vo-

natkozó szabályok szerint lehet rendezni. 

                                                           
340 MOL XIX–A–83–b–3264/1989. 
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A harmadik csoportot a szovjet katonai bíróságok által elítéltek alkották, számukat a 

nyilvántartásokra hivatkozva 2008 főben állapította meg az előterjesztés. Közülük 1989-

ben mintegy 400 személy lehetett még érintett. A helyzetük rendezésére tett javaslat tar-

talmazta az 1989-et megelőző húsz év gyakorlatának bemutatását, mely szerint az elítélt 

magyar állampolgárok Szovjetunióban eltöltött idejét akkor számították be a szolgálati 

időbe, ha a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága vagy az ideiglenesen Magyarországon tartóz-

kodó szovjet csapatok katonai bírósága a korábbi ítéletet felülvizsgálta, és az eljárást bűn-

cselekmény hiányában megszüntette. Az 1989-ben készült előterjesztés szerint ez a továb-

biakban nem lenne humánus gyakorlat, más részről pedig túl időigényes lenne minden 

ügyet felülvizsgálni, és a sokszor általánosságban mozgó szovjet ítéletek alapján nem is 

lenne túl sok eredmény. Így a javaslat szerint minden esetben be kellene számítani a mun-

kaviszonyban töltött időt, vállalva azt a veszélyt is, hogy így azok helyzetét is rendezik, 

akik valóban elkövettek háborús vagy népellenes bűncselekményeket. 

Az előterjesztés szerint az érintettek negyedik csoportjába azok tartoznak, akiket – ha-

zakerülve a Szovjetunióból – Magyarországon átmeneti táborban helyeztek el. Közöttük 

voltak hadifoglyok, Szovjetunióba munkára elvittek, Szovjetunióban elítéltek, magyar és 

német származásúak. Őket néhány hetes vagy hónapos időtartamra karantén jelleggel he-

lyezték el ezekben a táborokban, számukról semmiféle megbízható adat nem állt rendelke-

zésre. Az előterjesztés szerint az ő esetükben a munkaviszony és nyugdíjrendezéssel kap-

csolatos idejüket úgy kell elszámolni, hogy azt hozzászámítják a Szovjetunióban eltöltött 

időhöz. 

Az előterjesztés kitért még a közbiztonsági őrizet kérdésére is, amelyet az 1956. évi 

31. tvr. alapozott meg, amely az „ellenforradalmi elemekkel” szemben, valamint a közbiz-

tonság és a közrend helyreállítását és megszilárdítását gátló személyek káros tevékenysé-

gének megakadályozásával kapcsolatban tartalmazott intézkedéseket. Az időtartama erede-

tileg hat hónap volt, majd ezt korlátlanul meg lehetett hosszabbítani. A nyilvántartások 

szerint 12 900 személy került közbiztonsági őrizetbe. A korábbi jogszabályok szerint a 

közbiztonsági őrizet csak akkor számított szolgálati időnek, ha a Legfőbb Ügyészség meg-

állapította, hogy az őrizetbe vétel feltételei nem álltak fenn. 

Az erkölcsi és politikai rehabilitálás első lépéseként szimbolikus aktusként megszüle-

tett az Országgyűlés határozata a rendőrhatósági őrizetben fogva tartott (internált), vala-

mint a kitelepített személyek sérelmének orvoslásáról.341 A határozat kinyilvánította, hogy 

                                                           
341 Az Országgyűlés 20/1989. (XI. 1.) OGY határozata. Magyar Közlöny, 1989. 78. sz. 
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a kitelepítések és internálások nagy részben hibás politikai gyakorlat következményei vol-

tak. Az intézkedések különösen 1949 után szolgáltak egyoldalú politikai célokat. Kijelen-

tette: „Az Országgyűlés elhatárolja magát a jogalkalmazás ilyen módszereitől, a magyar 

társadalom nevében az áldozatokat, a sérelmet szenvedőket megköveti. Elkötelezi magát 

olyan garanciák megteremtésére, amelyek hasonló gyakorlat elkövetését megakadályoz-

zák.” Az országgyűlési határozat nagyon fontos lépés volt, nem mondta ki azonban az in-

ternálások és kitelepítések semmisségét.  

Végül a kormányzat a szempontokat mérlegelve úgy döntött, hogy úgynevezett meg-

békélési törvényt alkot, amely ugyan valószínűleg nem fogja mindenben kielégíteni a tár-

sadalmi elvárást, azonban igazolhatja a kormány szándékainak komolyságát és példaértékű 

lehet a további munkákhoz. Így 1989. november 1-jén kihirdették az 1956-os népfelkelés-

sel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló törvényt, amely az 1956. október 23. és 1963. 

április 4. között, a népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmények, 

illetve az ezekkel együtt elkövetett emberölés, rablás, közveszély-okozás vagy személy 

elleni erőszak miatt elítélések semmisségét mondta ki.342 Emellett lehetővé tette, hogy a 

meghatározott időhatáron kívüli, de az adott időszak eseményeivel összefüggésben elítél-

tek hozzátartozói is kérhessék a semmissé nyilvánítást. A törvény által adott felhatalmazás 

alapján a Minisztertanács rendelete az elítéltek és a közbiztonsági őrizet alá helyezettek 

társadalombiztosítási és nyugellátási helyzetét is rendezte. Ez tehát nem jelentett teljes kár-

pótlást az érintetteknek, csupán a súlyos megélhetési gondokkal küszködőkön segített. Az 

elfogadott törvény nyomán a megindult egyedi eljárásokat sem lehetett már lefolytatni, 

ezen ítéletek is a törvény ereje folytán minősültek semmisnek. A Németh Miklós által ve-

zetett kormány célkitűzése, mely szerint az általuk hozott törvény példa kíván lenni a ké-

sőbbi kormányzatok számára, valóra vált. 1990. március 31-én elfogadták az újabb, úgy-

nevezett semmiségi törvényt, amely az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések,343 

majd 1992. március 9-én a harmadik semmisségi törvényt, amely az 1963 és 1989 között 

elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmis-

sé nyilvánításáról rendelkezett.344 

Az anyagi károk, elhelyezkedési és megélhetési nehézségek kompenzálásával kapcso-

latos jogszabályi rendezés kezdetben kizárólag az érintettek munkaviszonyának és társada-

lombiztosítási helyzetének rendezésére koncentrált. Először a rendőrhatósági őrizetben 

                                                           
342 1989. évi XXXVI. törvény. 
343 1990. évi XXVI. törvény 
344 1992. évi XI. törvény 
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fogvatartott személyek helyzetét rendezte345 oly módon, hogy a Belügyminisztérium által 

kiállított hatósági bizonyítvány alapján az 1949. január 1. és 1953. december 31. közötti 

internálás időtartamát a munkaviszonyba beszámította. Ennek alapján a rendelet hatályba 

lépése előtt megállapított nyugdíjnál, illetve a hozzátartozói nyugdíj esetében is figyelembe 

kellett venni az internálásban eltöltött időt. Hamarosan megtörtént a jogosultak személyi 

körének kiterjesztése mindenkire, aki valamely személyes szabadságot korlátozó intézke-

dés hatálya alatt állt.346 A kérdés rendezésének lezárásaként végül az 1956-os népfelkelés-

sel összefüggésben elítéltek és a közbiztonsági őrizet alá helyezettek munkaviszonyát és 

társadalombiztosítási helyzetét rendezték, amelybe beletartozott a korábbi nyugdíjcsökken-

tés megszüntetése is.347 

                                                           
345 A Minisztertanács 72/1989. (VII. 4.) MT rendelete. Magyar Közlöny, 1989. 45. sz. 
346 A Minisztertanács 104/1989. (X. 4.) MT rendelete. Magyar Közlöny, 1989. 67. sz. 
347 A Minisztertanács 108/1989. (XI. 1.) MT rendelete. Magyar Közlöny, 1989. 69. sz. 
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8. Függelékek 

1. számú – Táblázatok 

 

Az Igazságügy-minisztérium 21626/1958 IM számú utasítására a bíróságok részletes statisztikákat 

készítettek az 1956. november 4. és 1958. december 31. között ellenforradalmi bűncselekmények miatt jog-

erősen elítéltekről. Az alábbiakban közölt statisztikai adatok azért adhatnak jó iránymutatást a megtorlás 

számszerűségére, mivel a minisztériumi leirat értelmében a bíróságok kizárólag az ellenforradalmi bűncse-

lekmények adatait gyűjtötték össze.348 

 

                                                           
348 MOL XIX–E–1–j .  
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek a Fővárosi Bíróságon 
1956. november 4.–1958. december 31. 

Felnőttek 
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Államrend elleni szervezkedés (BHÖ 
1., 8., 9.) 

596 17 44 88 133 85 34 91 16 36 52   

Lázadás, hazaárulás, kémkedés 9  1           

Izgatás (BHÖ 2–7.) 412 146 94 96 53 4 3     12 4 

Fegyverrejtegetés 58 2 9 6 6 21 5 6  2 1   

Tiltott határátlépés 135 51 37 31 12 1      3  

Háborús és népellenes 1          1   

Gyilkosság, szándékos emberölés 38    1   6 6 9 16   

Fosztogatás (BHÖ 427. c.) 9    2 3 1 2   1   

Rablás 6   2  1  2  1    

Összesen 1264 216 185 224 211 115 43 110 22 48 71 15 4 
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek a Fővárosi Bíróságon 
1956. november 4.–1958. december 31. 

Fiatalkorúak 
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Államrend elleni szervezkedés (BHÖ 
1., 8., 9.) 

53 3 8 11 15 5 2 6 1     

Lázadás, hazaárulás, kémkedés              

Izgatás (BHÖ 2–7.) 18 2 2         1  

Fegyverrejtegetés 12 1 1 2          

Tiltott határátlépés 2 1            

Háborús és népellenes              

Gyilkosság, szándékos emberölés 2       1      

Fosztogatás (BHÖ 427. c.) 3  2           

Rablás 1    1         

Összesen 91 7 13 13 16 5 2 7 1  ─  ─  1 ─ 
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt elítéltek származás szerinti megoszlása a Budapesti Fővárosi Bíróságon  
1956. november 4.–1958. december 31. 

Felnőttek / 1. 
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Munkás az iparban, közlekedésben stb. 311 5 186  36 52   26 5 4 

Munkás a mezőgazdaságban 16    1 11      

Termelőszövetkezeti tag 3  1   5      

Kis- és középparaszt 15 1 1  2 21   2   

Értelmiség 79 2 57  2 7      

Alkalmazott 111 1 125  10 26   8   

Kisiparos, kereskedő, ktsz tag 14  18  3 11   1  1 

Kulák   2  1       

Volt tőkés, népelnyomó 40  16  2 2      

Munkakerülő, csavargó 7  6  1     4 1 

Összesen 596 9 412 — 58 135 1 — 38 9 6 
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt elítéltek származás szerinti megoszlása a Budapesti Fővárosi Bíróságon  
1956. november 4.–1958. december 31. 

Felnőttek / 2. 
 

Előzőleg jogerősen elítélték Osztályhelyzet Előzőleg nem volt elítél-
ve egyszer kétszer háromszor négyszer és többször 

Munkás az iparban, 
közlekedésben stb. 405 81 58 35 46 

Munkás a mezőgazda-
ságban 20 6 1 1  

Termelőszövetkezeti tag 4 3 1  1 

Kis- és középparaszt 34 3 2  3 

Értelmiség 137 8 1  1 

Alkalmazott 247 22 3 2 7 

Kisiparos, kereskedő, 
ktsz tag 38 5 4  1 

Kulák 4 1    

Volt tőkés, népelnyomó 49 6 3 1 1 

Munkakerülő, csavargó 2 1 3 5 8 

Összesen 940 136 76 44 68 
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek az összes bíróságokon 

1956. november 4.–1958. december 31. 
Felnőttek 
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Államrend elleni szervezkedés (BHÖ 
1., 8., 9.) 

3463 298 577 866 926 316 98 220 27 56 75  1 

Lázadás, hazaárulás, kémkedés 9  1 1 4   3      

Izgatás (BHÖ 2–7.) 3821 1295 1483 646 285 9 7     84 12 

Fegyverrejtegetés 231 55 51 33 20 49 10 6  3 1   

Tiltott határátlépés 169 65 54 33 12 1      4  

Háborús és népellenes 3 1     1    1   

Gyilkosság, szándékos emberölés 101 1  2 9 9 1 20 13 17 29   

Fosztogatás (BHÖ 427. c.) 18  1 1 2 5 2 3  2 2   

Rablás 9   2  1  3 1 2    

Összesen 7824 1715 2167 1584 1258 390 119 255 41 80 108 88 13 
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek az összes bíróságokon 
1956. november 4.–1958. december 31. 

Fiatalkorúak 
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Államrend elleni szervezkedés (BHÖ 
1., 8., 9.) 

139 12 43 24 23 11 4 8 1     

Lázadás, hazaárulás, kémkedés              

Izgatás (BHÖ 2–7.) 134 17 55 3 1       2 1 

Fegyverrejtegetés 45 3 14 6          

Tiltott határátlépés 13 4 1 1          

Háborús és népellenes              

Gyilkosság, szándékos emberölés 3       1      

Fosztogatás (BHÖ 427. c.) 3  2           

Rablás 1    1         

Összesen 338 36 115 34 25 11 4 9 1 — — 2 1 
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt elítéltek származás szerinti megoszlása az összes bíróságokon 
1956. november 4.–1958. december 31. 

Felnőttek / 1. 
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Munkás az iparban, közlekedésben stb. 1232 5 1373 4 128 60 1 1 57 8 7 

Munkás a mezőgazdaságban 257  382 3 32 21  2 10   

Termelőszövetkezeti tag 40  72 3 5 5   2   

Kis- és középparaszt 589 1 774 12 23 30  3 16 1  

Értelmiség 416 2 250  4 8   1   

Alkalmazott 598 1 661 1 22 31   8 1  

Kisiparos, kereskedő, ktsz tag 135  180  12 12   5 3 1 

Kulák 36  42 3 2  1  1   

Volt tőkés, népelnyomó 151  78  2 2      

Munkakerülő, csavargó 9  9  1  1  1 5 1 

Összesen 3463 9 3821 26 231 169 3 6 101 18 9 
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Ellenforradalmi bűncselekmények miatt elítéltek származás szerinti megoszlása az összes bíróságokon 
1956. november 4.–1958. december 31. 

Felnőttek / 2. 
 
 

Előzőleg jogerősen elítélték Osztályhelyzet Előzőleg nem volt elítél-
ve egyszer kétszer háromszor négyszer és többször 

Munkás az iparban, 
közlekedésben stb. 2135 389 181 78 93 

Munkás a mezőgazda-
ságban 550 99 30 12 16 

Termelőszövetkezeti tag 85 29 5 5 3 

Kis- és középparaszt 1097 199 83 31 39 

Értelmiség 641 31 5 2 2 

Alkalmazott 1173 110 24 5 11 

Kisiparos, kereskedő, 
ktsz tag 273 40 15 10 10 

Kulák 57 18 7 2 1 

Volt tőkés, népelnyomó 201 25 5 1 1 

Munkakerülő, csavargó 5 3 4 6 9 

Összesen 6217 983 359 172 185 
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2. számú – Életrajzok 

A hivatásos népbírák életrajzainak elkészítése során főleg azokra az életrajzokra támasz-

kodtam, amelyek a 680/1945 számú igazságügy-minisztériumi rendelet utasítása értelmé-

ben készültek el.349 Az önéletrajzokat a népbíráknak kellett benyújtaniuk a népbíróság ve-

zetőjéhez, aki azokat az igazságügy-miniszterhez továbbította. A függelékben csak a ta-

nácsvezetők fellelhető életrajzi adatait közlöm. Az életutakat csak a Budapesti 

Népbírósághoz való belépésükig követem nyomon. 

Major Ákos  

1908. május 23-án született Újpesten, apja szénbányászati számvevőségi tisztviselő volt. A 

szegedi egyetem jogi karát 1931-ben fejezte be, 1933-tól hadbíró főhadnagy, 1940-től szá-

zados. 1933 és 1943 között ügyészi beosztásban teljesített szolgálatot. 1935. november 1.-

től 1938 közepéig a honvédfőparancsnok ügyészének helyetteseként katonaszökevények 

kémkedési ügyeit intézte, saját bevallása szerint halálos ítéletek meghozatalában nem mű-

ködött közre. 1939. február 1-től 1942. május 31-ig a honvéd légierőknél a baleseti ügyeket 

vizsgálta. Ő derített fényt a délvidéki tisztikar visszaéléseire, amiért Signum Laudis kitün-

tetést kapott. 1942. május 31. és 1943. június 26. között az orosz hadműveleti területen a 2. 

repülődandár parancsnokság tábori bíróságának vezetője. 1943. július 1-től 1944. július 15-

ig a Budapesti Honvédtörvényszéken vizsgáló és tárgyalásvezető bíró, külön kiemelésre 

méltónak találta, hogy nem foglalkozott politikai ügyekkel, hanem főként a tiszti ügyek 

bírája volt, és hadiüzemi munkások elleni ügyekkel foglalkozott. A kommunista Tamás 

öccse miatt feljelentették a vezérkari főnöknél, és ezért áthelyezték a budapesti hadtest 

ügyészségéhez ügyészhelyettesnek, ebbéli minőségében leplezte le az 1944. október 15-re 

tervezett katonai lázadást, és javaslata alapján oszlatta fel a belügyminiszter a Keleti Arc-

vonal Bajtársi Szövetséget. 1944. október 16-tól október 31-ig Gestapo fogságban volt, 

utána bűnvádi eljárás is indult ellene. 1944. december elsejétől a Székesfehérvári Kerületi 

Parancsnoksághoz osztották be, ahonnan december 24-én megszökött. 1945. április 10-én 

kapott őrnagyi rangot. 

Szűcs János  

1898-ban született, 1924-ban lépett igazságügyi szolgálatba. 1930-tól törvényszéki bíró, 

majd a Budapesti Büntető Járásbíróságon, a Budapesti Büntetőtörvényszéken és a Pestvi-

déki Törvényszéken dolgozott. 1943-ban lett a Pestvidéki Törvényszék tanácselnöke, a 

német megszállás után nyugdíjazták. 1945 után pártonkívüli maradt, de életrajza szerint 
                                                           
349 BFL XXV. 1. d. Budapesti Népbíróság elnöki iratai IX. B.1. Életrajzok. 
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baráti összeköttetésekkel rendelkezett a Szociáldemokrata Párthoz és a Kisgazdapárthoz 

tartozókkal. A Budapesti Népbíróságon a 2. számú tanács vezető bírája, Major Ákos he-

lyettese volt.  

Piri Gábor 

1905. augusztus 16-án született Sopronban, apja könyvkötő. Érettségi után önkéntesnek 

jelentkezett és karpaszományos tűzmesterként szerelt le. 1929-ben a budapesti egyetemen 

szerzett államtudományi oklevelet. 1931 és 1933 között ügyvédjelölt volt, 1933. szeptem-

ber 1. után tartalékos hadnagyként honvédségi joggyakorlatot folytatott. 1935-ben lett fő-

hadnagy hadbíró, 1941-ben százados. 1943-ban szerzett egységes bírói és ügyvédi okleve-

let. 1944. március elsejével nyugállományba került, ezután honvédségi védő, majd helyet-

tes ügyvéd Budapesten. 1945 márciusától tanácsvezető bíró a Budapesti Népbíróságon. 

Pálosi Béla 

1908. május 25-én Újpesten született, római katolikus vallású. 1931-ben a Pázmány Péter 

egyetemen végzett. 1936-ban aljegyző, 1939-ben jegyző, 1940-től a jászberényi járásbíró-

ságon bíró. Ezt követően a Budapesti Központi Járásbíróságon, a Büntető Járásbíróságon 

és a Budapesti Ítélőtáblán szolgált. 1942-től a Szolnoki Törvényszéken bíró, 1944-ben a 

Budapesti Ítélőtábla tanácsjegyzője lett. 1945. februártól a Budapesti Népbíróság 4. számú 

tanácsának vezetője. Pártonkívüli. 

Gálfalvi István 

1900. augusztus 27-én Györgyfalván született, 1923-tól a székesfehérvári járásbíróságon 

joggyakornok lett. 1937-ben a szolnoki járásbíróságra bírónak nevezték ki, 1942-ben a 

Budapesti Büntetőtörvényszékre került. Pártonkívüli. 

Palásthy Barna 

1894. április 3-án született. A sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumban érettségizett, a sáros-

pataki és a budapesti egyetemen végzett. 1926-tól joggyakornok, 1938-tól a Büntető Járás-

bíróság bírája, majd a Budapesti Büntetőtörvényszékre kapott kinevezést. Pártonkívüli. 

Jankó Péter 

A pápai bencés gimnáziumban érettségizett, a Budapesti Pázmány Péter egyetemen vég-

zett. 1930-tól a Budapesti Központi Járásbíróságon, majd 1931 és 1934 között a Balassa-

gyarmati Törvényszéken dolgozott. Ezután a Budapesti Büntető Járásbíróságon, a Pestvi-

déki Királyi Törvényszéken, a Budapesti Ítélőtáblán, Monoron, Kispesten teljesített szolgá-

latot. 1941-től a Pestvidéki Törvényszékre került újra. 1945. május elején lett a Budapesti 
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Népbíróság tanácsvezetője. Pártonkívüli. 

Molnár László 

1910. április 23-án Tordán született, református vallású. Apja járásbírósági alelnök volt. A 

Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett, 1934-től fogalmazó gyakornok 

lett a kincstári jogügyi igazgatóságnál. 1941-től kispesti járásbíró, 1943-tól Pestvidéki Tör-

vényszéki bíró. Pártonkívüli. 
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