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A KATONAI BÍRÓSÁGOK STATÁRIÁLIS ÍTÉLETEI 
1956 DECEMBER-I957 OKTÓBER KÖZÖTT 

Az 1980-as évek elejétől kerültek a Hadtörténelmi Levéltár őrizetébe a különböző 
katonai bíróságok bűnügyi iratai. Ezen iratok között különleges forrásértékkel bír
nak az 1956-os eseményeket követő rögtönítélő bíráskodás dokumentumai. 

Az igazságügyi szervek által végrehajtott megtorlás önálló fejezetének számíthat
juk a statáriális eljárásokat. A statárium közvetlen jogelőzménye az egyes bűncse
lekmények tekintetében a büntető eljárás „egyszerűsítéséről" alkotott 1956. évi 22. 
számú törvényerejű rendelet volt. Eszerint gyilkosság, szándékos emberölés, gyúj
togatás, rablás, illetőleg fosztogatás, valamint lőfegyver jogtalan használatával elkö
vetett bűntettek esetében az ügyészség a tetten ért elkövetőt vádirat mellőzésével is 
bíróság elé állíthatta.1 

Magát a rögtönbíráskodást 1956. december 11-én hirdették ki, amikor a Népköz
társaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 28. számú törvényerejű rendelete megjelent a 
Magyar Közlönyben.2 A statárium e napon 18 órától lépett érvénybe, ezt a tényt a 
Rádióban is bemondták és a másnapi napilapok is közölték. A rögtönbíráskodás 
hatálya kiterjedt a gyilkosság, a szándékos emberölés, a gyújtogatás, a rablás 
(fosztogatás), a közérdekű üzemek, vagy a közönség életszükségletének ellátására 
szolgáló üzemek szándékos megrongálásával elkövetett bűntettek, illetve ezeknek 
kísérlete esetében. Megtorolni rendelte a lőfegyver, lőszer, robbanószer, illetőleg 
robbanóanyag engedély nélküli tartását. Jellemző a rendelet farizeusságára, hogy 
akik lőfegyvert (lőszert stb.) birtokoltak, azok a kihirdetés napján 18 óráig kötelesek 
voltak azt a karhatalomnak beszolgáltatni. Ráadásul statáriális ítélkezés alá vonta 
azokat is, akik nem jelentették a hatóságnak a fegyverrejtegetőnek minősülőket. A 
följelentési kötelezettség elmulasztásának bűntetté nyilvánítása korlátlanul kitágítot
ta a felelősségre vonhatók körét. 

A rögtönítélő bíráskodás a katonai bíróságok hatáskörébe tartozott. A terheltet 
vádirat mellőzésével állították bíróság elé. Az eljárás leghosszabb időtartama há
romszor 24 óra volt. A tárgyalásra nem tűztek ki határnapot és idézéseket sem bo
csátottak ki. Ha a vádlottat a hivatásos bíró és a két népi ülnök egyhangúan bűnös
nek mondta ki, akkor halálbüntetést kellett kiszabni. (Meghatározott esetekben pl. 
az elkövető életkorától függően az ítélet enyhíthető volt.) A rögtönítélő bíróság 
határozatai ellen perorvoslatnak nem volt helye.3 

A katonai bíróságok, mint rögtönítélő bíróságok 1956. december 15-én kezdték 
meg működésüket. Irataik idővel a Hadtörténelmi Levéltárba kerültek, ahol 1990-
ben Burillák Attila kollégámmal dolgoztuk fel azokat. Én ehhez számítógépes prog
ramot írtam, míg levéltáros kollégámra hárult az adatbevitel hálátlan feladata. A 

1 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 22. számú törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1956/93. szám, 1956. november 12. 

2 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 26. számú törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1956/100. szám, 1956. december 11. 

3 Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 6/1956. számú rendelete a rögtönbíráskodás részletes szabályozásá
ról. Magyar Közlöny, 1956/101. szám, 1956. december 12. • 

4 Zinner Tibor: Az igazságszolgáltatás irányítása és az 1956-1963. közötti büntető igazságszolgáltatás. Kézirat. 7. o. 
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továbbiakban erre az adatbázisra építve ismertetem a különböző katonai bíróságok 
statáriális ítélkezését. 

Az 1956-ban és azt követően működött elsőfokú katonai bíróságok közvetlen 
jogelődei az 1945 tavaszán megalakult honvéd kerületi parancsnokságok bíróságai 
voltak. Az ország területe ugyanis - az 1939 márciusi helyzetnek megfelelően hét 
katonai kerületre volt felosztva, kerületenként egy-egy területi illetékességi körű 
katonai bírósággal. 1946 nyarán négy katonai kerület maradt a hétből,5 majd 1957-
ben felállították a Győri Katonai Bíróságot is. A különböző katonai bíróságok 1952-
től hadbíróság, 1955-ben az adott helyőrség katonai bírósága néven folytatták mű
ködésüket. A vizsgált időszakban Budapest, Debrecen, Győr, Kaposvár, Szeged 
(Kecskemét) székhellyel működtek katonai bíróságok. 

A katonai statáriális bíróságok adataink szerint 1956. december-1957. október 
között 418 személy ellen folytattak eljárást, az alábbi megoszlásban (1. ábra}. 

Bíróság személy %-ban 
Budapest 249 59,6 
Debrecen 45 10,8 
Győr 7 4,1 
Kaposvár 21 5 
Szeged (Kecskemét) 72 17,2 
ismeretlen 14 3,4 

Budapest Debrecen Győr Kaposvár Szeged ismeretlen 

1. ábra 

5 A magyar állam szervei. Budapest, 1985. Honvéd kerületi parancsnokságok címszó. 
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A Budapesti Katonai Bíróság túlsúlya a korábbi években kialakult katonai bíró
sági gyakorlatra vezethető vissza. Most is több vidéki ügyet magához vont ez a szerv 
és ítélkezett Miskolcon, Székesfehérváron stb. 

A figyelmes szemlélőnek minden bizonnyal feltűnik az „ismeretlen" kategória. 
Sajnos az iratoknak a különböző igazságügyi szerveknek történő kikölcsönzése 
miatt 14 személy esetében kimutatásaink nem teljesek. Ez a 3,4%-nyi hiányzó adat 
azonban érdemben nem befolyásolhatja megállapításainkat. 

Milyen bűntettel vádolva került bírróság elé ez a 418 ember (2. ábra)? 

személy %-bai 

fegyverrejtegetés 
gyilkosság 
rablás 

339 
31 
15 

81,1 
7,4 
3,6 

följelentési kötelezettség 
elmulasztása 18 4,3 
egyéb 
ismeretlen 

1 
14 

0,2 
3,4 

egyéb 0,2% 
följ.köt.elm. 4% ismeretlen 3% 

rablás 4% 

gyilkosság 7% 

fegyverrejt. 81% 

2. ábra 

Országosan kirívóan magasnak tűnik a fegyverrejtegetésért elítéltek aránya, 
amelyet a gyilkosságért elítéltek száma követ. 

A kiszabott büntetésekről az alábbi táblázat, illetve ábra tájékoztat. Összehasonlí
tásképpen azonban vessük össze az országos adatokat a Debreceni Katonai Bírósá
gon született ítéletekkel (3-4. ábra, 118. o.)\ 
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Összesen %-ban Debrecen %-ban 
halál 44 10,5 6 13,3 
kegyelemből életfogytiglan 11 2,6 - -
kegyelemből 15 év 11 2,6 - -
11-15 év 147 35,2 14 31,1 
10 év 131 31,3 14 31,1 
10 év alatt 39 9,3 11 24,4 
felmentve 21 5 - -
ismeretlen 14 

életfogyt.3% 

3,4 

ismeretlen 3% kegy.15é 1/3% 

halál felmentve 5% ^^<Z 

1/3% 

halál 11% 

10 év alatt 9°# ^v| 

11-15év 
35% 

3. ábra 

10 év alatt 
24% 

halál 
13% 

11-15év 
32% 

4. ábra 
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Meglepően hasonlónak tűnnek az országos, illetve a debreceni adatok, ami a 
katonai bíróságoknál egységes jogalkalmazást - helyesebben egységesen a politikai 
igényeknek való megfelelésre való törekvést - sejtet. 

Az ítéletek meghozatalának időpontjában szintén megfigyelhetünk azonosságo
kat, így azt, hogy a legtöbb ítéletet 1956 decemberében, illetve 1957 első hónapjai
ban hozták meg. Országosan ezután fokozatosan csökkent az eljárások száma, míg 
közvetlenül a statárium megszüntetése előtt az ügyek száma ismét nőtt (5. ábra). 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

5. ábra 

személy %-ban 

1956 december 44 10,5 
1957 január 155 37,1 
1957 február 58 13,9 
1957 március 40 9,6 
1957 április 36 8,6 
1957 május 13 3,1 
1957 június 8 1,9 
1957 július 3 0,7 
1957 augusztus 4 1 
1957 szeptember 13 3,1 
1957 október 30 7,2 
ismeretlen 14 3,4 

Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy például Debrecenben a halálos ítéletek 
kétharmadát 1957 április-május hónapjaiban hozták meg, szemben a Budapesti 
Katonai Bíróság 1956 december-1957 február közötti kiugróan magas gyakorlatával. 
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Jogos a kérdés, miszerint volt-e közvetlen összefüggés a felelősségre vontaknak a 
forradalmi eseményekben tanúsított magatartása, illetve elítéltetése között? Bármi
lyen meglepőnek is hangzik, de „forradalmi előélet"-tel csak az elítéltek 30%-a 
rendelkezett! Meglepően kevés volt nemzetőrt, illetve 1956. november 4-e után 
fegyveres szervezkedésben résztvevőt állítottak rögtönítélő bíróságok elé (6. ábra): 

személy %-ban 

nem volt szerepe 1956-ban 
nemzetőr volt 

273 
93 

65,3 
22,2 

fegyveres csoport tagja volt 
munkástanácstag 
egyéb 
ismeretlen 

35 
1 
2 

14 

8,4 
0,2 
0,5 
3,4 

egyéb 0,5% 
ig 0,2% ismeretlen 3% 

fegyveres 8% 

nemzetőr 
23% 

nem volt 
66% 

6. ábra 

Meg kell mondani őszintén, hogy jó néhány esetben valóban köztörvényes cse
lekményekért születtek meg az igen súlyos ítéletek. G. J. cselekményét, aki apósát 
ölte meg, „békeidőben" is gyilkosságnak minősítve - bár elképzelhető, hogy nem a 
legsúlyosabb (halál) büntetést kiszabva - torolták volna meg. A valóban köztörvé
nyes kategória jelenlétére utal a büntetett előéletűek magas aránya (7. ábra, 121. 
o.): 

6 Hadtörténelmi Levéltár, Debreceni Katonai Bíróság Kb. 100/1957. 
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ismeretlen 
4% 

büntetett 
23% 

büntetlen 
73% 

7. ábra 

személy %-bai 

büntetlen 307 73,4 
büntetett 95 22,7 
ismeretlen 16 3,8 

A bíróság elé állítottak döntő többségének életkora 30 év alatti volt, közülük is 
megdöbbentően magas volt a 20 év körüli fiatalemberek aránya. Volt olyan fiatalko
rú, aki 1943-ban született (8. ábra)\ 

26-30 év 
19% 

21-25 év 
24% 

8. ábra 

- 1 2 1 -



személy %-ban 
45 év felett 16 3,8 
41—45 éves 24 5,7 
36-40 éves 12 2,9 
31-35 éves 35 8,4 
26-30 éves 79 19,3 
21-25 éves 99 24,1 
17-20 éves 113 27 
17 év alatt 24 5,7 
ismeretlen 16 3,8 

Ha megvizsgáljuk nem, családi állapot szerinti összetételüket, az alábbi kép tárul 
elénk (9. ábra): 

személy %-ban 
nőtlen 201 48,1 
élettárs férfi 9 2,1 
nős 175 41,9 
elvált férfi 10 2,4 
özvegy férfi 3 0,7 
hajadon 2 0,5 
férjezett 3 0,7 
elvált nő 1 0,2 
ismeretlen 14 3,4 

hajadon 0,5% e l v á , t n ° 0,2% 

élettárs ffi 
2% 

9. ábra 
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Az elítéltek döntő többsége tehát férfi, nagy részük nőtlen. Ha a gyermekek szá
mát is bevonjuk vizsgálataink körébe, akkor megfigyelhetjük, hogy a felelősségre 
vontak között országosan közel 60 % volt a gyermektelenek aránya (10. ábra): 

személy %-ban 
gyermektelen 240 57,4 
1 gyermek 63 15 
2 gyermek 52 12,4 
3 gyermek 25 5,9 
3-nál több 22 5,2 
ismeretlen 16 3,8 

10. ábra 

Az iskolai végzettséget elemezve szembetűnő az érettségizettek magas aránya 
például Debrecenben. Ez a tény azonban arra figyelmeztet, hogy önmagában a 
statisztikai elemzés könnyen tévútra viheti a kutatót. Különösen egy ilyen kis lét
számú mintánál elég egy fegyverrejtegető tanuló baráti kör, hogy máris az ország
részt különben jellemzőnél jóval kedvezőbb eredményt kapjunk (11-12. ábra, 124. 
o.). 
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érettségi 7% 

tiszti isk 
1% 

felsőfokú 1% 

ismeretlen 4% 

szakm.isk 4% 

8 elemi 
37% 

6 elemiig 12% 

6 elemi 
34% 

11. ábra 

6 elemiig 
6 elemi 
8 elemi 
szakmunkásképző iskola 
érettségi 
tiszti iskola 
felsőfokú végzettség 
ismeretlen 

érettségi 
31% 

szakm.isk 
7% 

Összesen 

51 
142 
151 

17 
30 

5 
4 

18 

tiszti isk 
2% 

%-ban 

12,9 
33,9 
36,1 
4,1 
7,2 
1,2 
1 

14,4 

Debrecen 
10 
8 
9 
3 

14 
1 

%-ban 
22,2 
17,7 
20 
6,7 

31,1 
? ? 

6 elemiig 
22% 

elemi 
18% 

8 elemi 
20% 

12. ábra 
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Az előbbi megállapítást támasztják alá a foglalkozási megoszlásról összeállított 
táblázatok. Az egyes foglalkozási kategóriák aránya nagyjából azonos országos 
szinten, illetve Debrecenben. Ez utóbbi helyen kétszer akkora azonban a középfo
kú tanintézetben tanulók mértéke mint országosan. 

Érdekességként jegyeznénk meg, hogy a „földműves" kategória a termelő
szövetkezeti tagokat és az állami gazdaságokban foglalkoztatottakat foglalja magá
ban. A megmaradt kevés számú egyéni gazdálkodó „foglalkozás nélküli"-ként sze
repel a peres iratokban (13-14. ábra, 126. o.)\ 

hiv. katona 1% 

hallgató 0,5% 
tanuló 5% 

soráll.katona 1% 

fogl.nélküli 4% 

öldműves 17% 

ismeretlen 3% 
alkalmazott 2% 

bet. műnk. 
35% 

13- ábra 

szakmunkás 25% 

bányász 
6% 

Összesen %-ban Debrecen %-ban 
alkalmazott 10 2,4 4,5 
szakmunkás 105 25,1 13 28,9 
bányász 24 5,7 2 4,5 
betanított munkás 143 34,2 13 28,9 
földműves 67 16 4 8,9 
foglalkozás nélküli 17 4,1 4 8,9 
sorállományú katona 6 1,4 1 2,2 
tanuló 21 5 5 11,1 
egyetemi hallgató 2 0,5 1 2,2 
hivatásos katona, rendőr 6 1,4 -
ismeretlen 14 3,4 
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tanulo 

soráll.kat. 1 1 % 
2% 

2% ggÊ 

ogl.nélküli 9% 
; . ' . • • . . : ' 

í* ----- J^J^, 

földműves 
9% 

alkalmazott 4% 

szakmunk. 
30% 

bányász 
4% 

bet.munk. 
29% 

14. ábra 

Ugyancsak korabeli, az iratokban szereplő kategóriákat használtunk a szociális 
származás szerinti besorolásnál. Ilyen volt a „cigány" megjelölés, amely alapvetően 
a Debreceni Katonai Bíróság gyakorlatában fordult elő. Az országos és a helyi 
adatokat egyaránt jellemzi a munkás szülők (apák) kísértetiesen hasonló mértékű 
túlreprezentálása (15. ábra). 

értelmiség 1% 
cigány 2% ismeretlen 5% 

kisiparos 6% munkás 
41% 

paraszt 
41% alkalmazott 

4% 
15. ábra 
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személy %-bai 

munkás 169 40,4 
alkalmazott 17 4,1 
paraszt 169 40,4 
kisiparos 27 6,5 
cigány 9 2,1 
értelmiségi 5 1,2 
ismeretlen 22 5,3 

Végezetül még egy adatsor a pártállás szerinti összetételről (16. ábra): 

ismeretlen 
91% 

16. ábra 

ismeretlen 
MDP 
DISZ 

személy 
382 

16 
20 

%-ban 
91,4 

3,8 
4,8 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a különböző katonai bíróságok által 
statáriális eljárásban elítéltek döntő többsége a társadalmi hierarchia alsó régióiból 
származó és onnan kitörni már csak alacsony iskolai végzettsége miatt sem tudó, 
nőtlen és gyermektelen fiatalember volt. A rögtönítélő bíráskodás - a jogalkotó 
szándékai ellenére - alapvetően nem a forradalmi eseményekben résztvettek ellen 
irányult: áldozatai „egyszerű" fegyverrejtegetők és sok esetben közönséges köztör
vényes bűntettet elkövetők voltak. 
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A statáriumot 1957. november 3-ával az 1957. évi 62. számú törvényerejű rendelet 
szüntette meg.7 Ez azonban nem jelentette a megtorlás igazságügyi gépezetének 
leállását, tovább működtek a népbíróságok, illetve a különböző katonai bíróságok. 
Ezek tevékenységének vizsgálata azonban újabb elemzés feladata lenne. 

7 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 62. számú törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1957/117. szám, 1957. november 3. 
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György Marko 

SUMMARY SENTENCES OF MILITARY TRIBUNALS BETWEEN 
DECEMBER 1956 AND OCTOBER 1957 

Summary 

The papers of different military tribunals got into the War History Archives from the eighties. Among 
them the documents of the summary jurisdiction of the period following the 1956 events have special 
value as sources. The summary jurisdiction was proclaimed on the 11th of December 1956 and it came 
within the competence of the military tribunals; the defendants were brought to court without 
indictment. These tribunals started their activity on the 15th of December 1956. According to our files 
they conducted proceedings against 418 persons until October 1957. This study is a statistical 
elaboration of the records of these persons. The practice of summary jurisdiction ended on the 3rd of 
November 1957 but the mechanism of retorsion worked on. The processing of the activity of the 
military and people's tribunals can be the task of a new project. 

György Marko 

LES JUGEMENTS SOMMAIRES DES TRIBUNAUX MILITAIRES ENTRE 
LE DÉCEMBRE DE 1956 ET L'OCTOBRE DE 1957 

Résumé 

A partir des années 1980, les documents criminels de différents tribunaux militaires arrivaient aux 
Archives d'Histoire Militaire. Parmi tous ces documents ceux de la juridiction sommaire d'après les 
événements de 1956 ont une valeur documentaire particulière. La justice sommaire a été proclamée le 
11 décembre 1956. La justice sommaire appartenaient aus ressort des tribunaux militaires, les accusés 
ont été à la justice sans acte d'accusation. Le fonctionnement de ces tribunaux a commencé le 15 
décembre 1956. Selon notre documentation, du décembre de 1956 à l'octobre de 1957, 418 personnes 
ont été déférées à ces tribunaux. Cet essai est dépouillement statistique des actes de procédure de ces 
personnes. L'état de siège a été aboli le 3 novembre 1957, mais le mécanisme judiciaire de la répression 
ne s'est pas arrêté. Les tribunaux populaires et les différents tribunaux militaires ne cessaient pas de 
fonctioner. Le dépouillement de leur activité est le devoir d'une nouvelle analyse. 

- 1 2 9 -



György Marko 

STANDRECHTLICHE URTEILE DER MILITÄRGERICHTSHÖFE 
ZWISCHEN DEZEMBER 1956-OKTOBER 1957 

Resümee 

Von den achtziger Jahren an kamen die Strafakten der Militärgerichtshöfe in den Bestand des 
Kriegshistorischen Archivs. Die Dokumente der standrechtlichen Urteile nach den Ereignissen von 1956 
nehmen unter ihnen einen besonderen Platz ein. Standrechtliche Prozesse wurden nach dem 11. 
Dezember 1956 geführt. Standrechtliche Urteile zu fällen, gehörte zu den Pflichten der 
Militärgerichtshöfe, die Angeklagten wurden ohne eine Klageschrift vor Gericht gestellt. Diese 
Gerichtshöfe begannen am 15. Dezember 1956 ihre Tätigkeit. Nach den uns zur Verfügung stehenden 
Angaben wurden zwischen Dezember und Oktober 1957 insgesamt gegen 418 Personen ein Prozeß 
geführt. Vorliegender Aufsatz enthält eine statistische Bearbeitung der Angaben dieser Prozesse. Das 
Standrecht wurde am 3- November 1957 aufgehoben, doch die verschiedenen Volksgerichtshöfe und 
Militärgerichtshöfe funktionierten weiter. Die wissenschaftliche Analyse ihrer Tätigkeit bildet jedoch die 
Aufgabe eines weiteren Aufsatzes. 

Дьердь Марко 

ПРИГОВОРЫ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СУДОВ В ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 
1956 ПО ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА 

Резюме 

С 1980-\ годов в Воено-Исторический Архив стали поступать различные уголовные документы 
военно-полевых чрезвычайных судов. Среду этих документов особую ценность как источники 
представляют собой документы чрезвычайных военно-полевых судов, которые действовали на 
территории Венгрии после подавления революции 1956 года. Расправа, совершаемая военно-
полевыми судами, входила в их компетенцию. Обниняемыяе представали перед судом без 
обвинительного заключения. Эти чрезвычайные суды начали свою работу 15 декабря года. 
Согласно имеющимся данным, с декабря 1956 по октября 1957 года перед судом предстало 418 
человек. Настоящая статья основана па статистической обработке судебных разбирательств этих 
лип. Военно-полевые суды прекратили свое существование 3 ноября 1957 года. Однако судебная 
машина мщения не остановилась. Продолжали свою работу народные суды и различные военные 
суды. Исследование их деятельности является задачей нового анализа. 
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