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Zinner Tibor:

Minden bírósági ügy 
az osztályharc 
egyik epizódja

A  szövetségesek egyetértéséhez igazodva, de 
megszálló szovjet jelenlét alatt indult meg az 
újjászerveződés. Kezdetben a koalíciós poli

tika egyik legfőbb feladata a fegyverszüneti álla
pothoz való alkalmazkodás megteremtése volt, mi
közben a megfélemlítő és megtorló jellegű felada
tok elvégzését már az MKP irányította. Am mind a 
kormányzati adminisztráció, a polgári élet reorga
nizálása, mind a politikai rendőrségnek és a H. M. 
Katonapolitikai Osztályának a tevékenysége a sztá
lini, birodalmi érdekeket nemzetközi keretben kife
jezésre juttató -  azaz valójában leplezett formájú -  
szovjet felügyelettel valósulhatott csupán meg, a

szovjet katonai-rendőri erők, illetve a SZEB közre
működésével.

Az 1944 tavaszától megszállt ország lakossága 
és kormányzata a kezdetektől másként ítélte meg az 
új helyzetet. Sőt, amint felerősödött a sztálini típu
sú rendszer kiépítésére indított folyamat, az MKP 
hatalomszerző „fordulata” , még fokozódott a hata
lom és a társadalom közötti ellentm ondás. 
1946-1947 fordulójától egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy egy új típusú rendszer van születőben.

Dr. Pfeiffer, kisgazdapárti igazságügyi államtit
kár -  tapasztalván az igazságügyi apparátus megti
zedelését (aminek következményeként 1956 őszéig  
1100 bírót mozdítottak el állásából), másrészt a na
pi politika résztvevőinek prejudikáló állásfoglalá
sait a sajtóban (lásd a kiemelkedő politikai pereket 
m egelőző, a gyanúsítottakra, vádlottakra halált kö
vetelő írásokat!) -  okkal-joggal figyelmeztetett: a 
bírák és vádlók „sohase felejtsék el, hogy kilenc
millió magyarnak ítélkeznek. A bírói és ügyészi 
testület maradjon távol a politikai élet hullámveré
seitől.” 1946. november 7-én dr. Pfeiffer már hiába 
kiáltott megálljt.
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Jós
A NÉPBÍRÓSÁGOK 
ÉS UZSORABÍRÁSKODÁS

a./ A népbíráskodás
az 1945: VII. te. alapján
A politikai rendőrség, a H. M. Katonapolitikai 

Osztálya által lefogott gyanúsítottak -  amennyiben 
ügyüket vádemelésre alkalmasnak találták -  előbb 
a népügyészségekre kerültek. Ezt követően a meg- 
vádoltakat népbíráik elé állították. A korabeli igaz
ságügyi tárca vezetője, dr. Ries István szerint a a 
terheltek felelősségre vonásakor a tételesen megkü
lönböztetett háborús és népellenes bűncselekmé
nyek alkalmazása lehetővé tette a gyors és teljes 
elégtételnyújtást. „A nemzet pere megrontóival 
szemben voltaképpen egy per -  állította mely 
technikai szempontból bomlik különböző perekre.”

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletével 
felállított népbíróságok politikai különbíróságként 
ítélkeztek: egyrészt a korábbi törvények által is kö
zönséges bűntettnek minősített esetek elkövetőit, 
másrészt azokat vonták felelősségre, akiknek cse
lekményeit a rendelet minősítette bűncselekmény- 
nyé.

A klasszikus jogelveket 1945 után éppúgy meg
sértették. mint a korábbi évtizedekben, pl. ez alka
lommal a „nullum erirnen sine lege” elvét. A párt- 
politikai küzdelmektől befolyásolt ítélkezés aláren
delődött a „magas politika” kívánalmainak s a meg
félemlítés eszközévé vált. így a népbíróságok nem 
csupán az elkövetőkkel szembeni védelmet szolgál
ták, ítélkezésük számos esetben azért volt törvény- 
sértő, mert olyan alaptalanul lefogott, megvádolt 
személyeket is elmarasztaltak, akik az 1944-1945- 
ös változások előtt semmiféle torz, embertelen po
litika szolgálatában nem álltak. A törvénytelensé
gek mindenekelőtt a nyomozati szakaszban váltak 
meghatározóvá. A kiagyalt, fizikai kényszerrel e l
ért „beismerő vallomások” -  pl. a „Beismerem, 
hogy fasiszta beállítottságú voltam” kezdetű jegy
zőkönyvekben -  éppúgy ezek sorába illettek, mint a 
hamis tanúvallomások. Ez utóbbiak egyaránt lehet
tek valótlanok akár a vád. akár a védelem kérésé
nek tettek eleget. A tárgyalások hangvétele, az ese
tenként „katonás” tárgyalásvezetés, a vádlottak íté
let előtti „minősítése”, az elveszett (tulajdonost 
„cserélt”) egykori vagyontárgyakról folytatott pa
rázs viták stb. a tárgyalótermeken kívül is izzították 
a levegőt.

A népbírósági rendelet 1945. február 5-én jelent 
meg a Magyar Közlönyben. Első módosításakor, 
1945. május 1-jén lehetővé tették, hogy fiatalkorú- 
akra is halálbüntetést szabhasson ki a népbíróság 
akkor, ha a bűntett elkövetésekor a fiatalkorú a 16. 
életévét betöltötte. A két további módosítást köve
tően, 1945 szeptemberében fogadták el a honatyák 
az 1945: VII. tc.-t a népbíróságokról. A 25 (ebből 
24 működő) magyarországi népbíróság -  s azok

számos kihelyezett tanácsa -  1956. október 23-adi- 
káig 28 459 főt marasztalt el.

A népbíróságok fokozatosan szűntek meg, leg
utoljára a Szegedi Népbíróság. Működésük három 
nagy szakaszra osztható: 1945-1948 tavasza kö
zött, ekkor végezték el a munka dandárját, amit 
1948 januárjában 15 népbíróság megszüntetése is 
bizonyít. 1949 tavaszáig tart a következő periódus, 
ekkor azok fejezték be ítélkezésüket, amelyek a ko
rábban megszűntéktől a legkevesebb folyó ügyet 
vették át. végül 1950 tavaszára a már centralizált 
népbírósági rendszer utolsó tanácsai is befejezték 
munkájukat. Folyamatban maradt eljárásaikat a 
többi, immár nem különbíráskodási keretben ítélke
ző bíróság vette át.

A népbíráskodás befejezésekor rendelkezésre állt 
statisztikai adatok szerint 90 551 főt állítottak nép
ügyészségek elé, 1950 áprilisáig 87 417 személy 
ügye lezárult. Azokon kívül, akik ellen vádat em el
tek. a többiekkel szemben megszüntették az eljárá
sokat. Minden második gyanúsított -  42 066 fő -  
ügye vádemeléssel zárult. 23 939 fő esetében pót
nyomozásra volt szükség (s ezt követően határoz
hattak ügyükben). A népbíróságok elé 59 429 főt 
állítottak, elmarasztaló ítéletet kapott 26 997 fő. az
az a népügyészségek elé állítottak közel harmadát 
ítélték el. A kivégzettek száma 1951. február 24-én 
227 fő volt.

1945 októberétől szállították haza Nyugatról az 
ún. háborús főbűnösöket. Dr. Sulyok Dezső ügy
véd. neves polgári politikus szerint közülük kettő -  
dr. Bárdossy László és dr. Imrédy Béla. a két ko
rábbi kormányfő -  volt „jelentős szem élyiség”. 
1946. január 10-én. illetve február 28-án végezték 
ki őket. A deportáltató „trió” -  a két belügyi állam
titkár, Baky László és Endre László, valamint mi
niszterük. Jaross Andor -  kivégzését 1946. március 
29-én. illetve április 1 l-én hajtották végre. Szálasi 
Ferencet és társait 1946. március 12-én és 19-én 
akasztották fel, Sztójay Dömét és kormánya több 
tagját 1946. augusztus 24-én vezették bitó alá.

Az ítéleteket első fokon a szakképzett tanácsve
zetőből és laikus (politikai szervezetek által dele
gált) népbírákból álló tanácsok hozták, másodfokon 
a Népbíróságok Országos Tanácsa, a NŐT szak
képzett jogászai ítélkeztek. Ők zömében enyhítő 
határozatokat hoztak a jogegység és a törvényesség 
érdekében. Azért, mert az elkövetett bűntettekkel 
arányos ítéleti mértéket határozataikban messze 
túllépték az első fokon eljáró, egyes fővárosi, vala
mint vidéki radikális népbírósági tanácsok. A NŐT 
bírái emiatt azonban megalapozatlan bírálatokat 
szenvedtek, és gyakorlatuk szálka lett az MKP, 
majd az MDP szemében. így történhetett, hogy 
1946 őszétől, az AVO létrejötte után a felmentette
ket vissza kellett kísérni a politikai rendőrséghez, 
amely törvénytelen módon internálhatta őket, kvázi 
„harmadfokú” fórumként a népbíráskodás kommu
nista bírálatát képviselve.
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b./ A népbíráskodás 
az 1946: VII. te. alapján
1918-1919-ben. majd 1921 -ben (az ekkoriban Eu- 

rópa-szerte megalkotott rendvédelmi törvények 
egyik korai változataként) a politikai erők szüksé
gesnek vélték berendezkedésük védelmét, s elmond
ható ez a koalíciós időszak államáról is. Az 1946: 
VII. tc.-t „hóhértörvény”-nek nevezték. A hatalom 
erőszakjellegének erősödése idején a nyomozó szer
vek. valamint a frissen felállított népbírósági (kora
beli helyesírással írva) „különtanácsok” már azt is 
feladatul kapták, hogy ne csupán gátat vessenek a 
..fasiszta vagy burzsoá reakciós" kísérleteknek, ha
nem Révai tézisének megfelelően részt vállaljanak a 
kommunista diktatúra megteremtésében. Ezt akként 
hajthatták végre, hogy közreműködtek a munkás- 
mozgalomban „frakciós” vagy annak címkézett sze
mélyek meghurcolásában, a koalíciós és koalíción 
kívüli, nem munkáspárti csoportosulások „ellenség”- 
gé minősítésében, a jog eszközeivel történt törvény
telen megbélyegzésükben, esetenként likvidálásuk
ban s így tovább. Révai írása a maga pőreségében 
már 1945 nyarán megmutatta: aki az MKP vezetés 
vagy egyáltalán a „sztálini” politika céljait kereszte
zi. vagy feltehető, hogy keresztezni akarja, az mind 
reakciós, az mind a „demokrácia”, a „nép” ellensége, 
s úgy is kell bánni vele.

A nyomozó szerveket az MKP (és utódai) kisajá
tították. ennek a „pártvédelmi” összpontosításnak a 
következményei akkor váltak még érzékelhetőbbé, 
amikor a pártvezetés is külön célokat tűzött maga 
elé. Ennek függvényében torzult tovább és lett a 
pártérdekek kihirdetője a bírósági eljárás.

Az 1946. március 12-én elfogadott törvényt 1949. 
augusztus 12-én (immár más társadalmi prioritást 
képviselve) úgy módosították, hogy „a Magyar Köz
társaság védelmére törvénybe iktatott büntető ren
delkezések ezután értelemszerűen a Magyar Nép- 
köztársaság büntetőjogi védelmét szolgáló rendelke
zésekként alkalmazandók”. Nem törvénnyel módosí
tottak törvényt, hanem az országgyűlés -  politikai, 
valamint az alkotmányjogi és közjogi -  bizottságai
nak együttes ülésén elfogadott jelentés elégséges 
volt hozzá. (Megjegyzendő, hogy az MDP létrejöttét 
követően nem módosították a háborús és népellenes 
cselekmények elkövetésével megvádoltak ügyeiben 
eljáró népbírósági tanácsok összetételére vonatkozó 
paragrafusokat. így azok törvénytelen összetételben 
ítélkeztek, ami úgyszintén abszolút semmisségi ok.)

Az 1946: VII. te. alapján elmarasztaltak száma 
1950 elejéig 5861 fő volt. de 1956 őszéig közel 38 
ezerrel nőtt a politikai elítéltek száma, és (noha a ka
tonai bírósági adatok hiányosak!) tíz esztendő alatt 
42 679 főt ítéltek el, a kivégzetteké pedig megköze
lítette az ötszázat. A jelentősebb politikai perekben 
meghurcoltak közül 413 fő volt munkáspártok -  egy
szerű vagy vezetéshez tartozó -  tagja, illetve szimpa
tizáns, hozzátartozó. Számuk (valamennyi napjain

kig rehabilitáltat is figyelembe véve) nem éri el a 
430 főt, a politikai perekben 1956 ősze előtt meghur
coltak 1%-át. Közülük számos fontos párt- és állami 
funkcióban lévőt kivégeztek, az azonban évtizede
ken át tabu maradt, hogy a további 99% is ártatlanul 
szenvedett. 1956 októberében-novemberében a meg
hurcolt, megbüntetett társadalom nem felejtett, nem 
felejthetett, de az ítéleteket csak 1990-ben semmisí
tették meg (lásd az 1990: XXVI. tc.-t. a második 
semmisségi törvényt!).

c ./  Az uzsorabíráskodás
A rendeleti kormányzás során hasonlóképp tették 

alkalmassá a különböző gazdasági vagy közigazga
tási normák alátámasztására a különféle gazdasági 
célok érdekében hozott, drákói ítéletek kiszabását le
hetővé tevő keretrendeleteket is. Az 1946. július 28- 
án kibocsátott 8800/1946. M. E. sz. rendelet nem tett 
különbséget bűntett és szabálysértés között, vagyis 
ez által teret hagyott a kommunisták irányítása alatt 
álló rendészeti, gazdaságrendészeti és gazdaságpoli
tikai-rendészeti gyakorlatnak. Ez a jogszabály -  
expressis verbis -  a „kötött gazdálkodás", a jegy
rendszer stb„ majd a stabilizáció után ennek védel
mét. illetve egy minden korábbinál „egykezesílet- 
tebb készletgazdálkodási, felügyeleti rendszert szol
gált". Az árdrágító visszaélések, a közellátási veszé
lyeztető cselekmények ellen és a forint védelmében 
hozott rendelet igen szigorú büntetési tételeket álla
pított meg, sőt a forint értékállandóságának védelme 
érdekében halálbüntetés kiszabását is lehetővé tette.

Az 1947: XXIII. tc.-kel felállított újabb különbíró
ság -  az ún. uzsorabíróság, közismertebb nevén a 
munkásbíróság -  a nagyobb gyárakból verbuvált ül
nökökkel egyfokozatú eljárásban a nagyobb gazdasá
gi büntettek elkövetői felett ítélkezett (szaporítva a 
különböző típusú különbíróságok rendszerét 1953-ig).

A SZTÁLINI RENDSZER 
„JOGGYAKORLATA"

A sztálini hatalmi berendezkedés Magyarorszá
gon is polgárháborús viszonyok közepette haladt 
előre, a társadalom százezreit érintő törvénytelensé
geket követve el. Mindezt harmadik világháború ré
mét keltő pszichózis és „éberségi” kampányok köze
pette. Kezdetben a volt uralkodó osztályok és szö
vetségeseik. majd a parlamenti pártok likvidálására 
vett irányt, valójában azonban jószerint minden tár
sadalmi réteg ellen folytatott hadjáratot. Ennek bizo
nyítéka, hogy az elítéltek több mint háromnegyede 
paraszt vagy munkás volt. A tömeges eljárások túl
nyomó részben a parasztságot sújtották s e „koncep
ciós” diktatúra egyik legfőbb jellegzetessége épp az 
volt, hogy „a rendszer”, amelyik magát „a munkás- 
osztály hatalmaként” deklarálta, azt hangoztatta, 
hogy a „munkás-paraszt” szövetségre épül, valójá-



Jog
bán azonban a parasztság felszámolását tűzte célul.”

A politikai életben bekövetkezett a radikális for
dulat, s ezt Rákosi világossá tette: „M ost... nálunk 
is ... a Szovjetunió szocialista építésének lényeges 
alapvonalai általános érvényűek... a döntő kérdések
ben nincs külön »nemzeti út«.” Ehhez Szakasits Ár
pád még hozzáfűzte: „Minden más út a gyalázatba, a 
háborúba, a szolgaságba vezet.”

A sztálini önkényuralmi rendszer létesítésekor, a 
fordulatot követően az ún. népi demokráciákban -  
így Magyarországon is -  új ellenségképet alakítottak 
ki. a sztálini-zsdanovi értelmezés alapján ellenséges
nek minősített két „tábor” jött létre. Az üldözendők 
körét a B. M. ÁVH állította össze 1949-ben, órákkal 
a Rajk és társai ügyében elkészített vádirat nyilvános
ságra hozatala előtt. Amíg az egyik „tábor”-t a totális 
uralom vezető elitjét képviselők és a politikájukat kö
nyörtelenül megvalósító erőszakszervek munkatársai 
alkották, addig a másik „tábor"-ba sommásan azokat 
a milliókat sorolták, akiken a Révai-féle „reakciós” 
jelző mérhetetlen kiterjesztésével már nem csupán 
„antikommunistákat”, hanem „nem kommunistákat” 
értettek. így szaporodott az üldözendők köre (amibe 
kommunisták is tartozhattak akkor, ha nem értettek 
egyet az eluralkodó kurzussal). Kizárólag a hatalmat 
gyakorló vagy kiszolgáló, a Moszkvából jött „tanács- 
adók”-nak. valamint a Kreml és a Lubjanka urainak 
parancsait végrehajtó és végrehajtató csoport tagjai 
lehettek biztonságban, ennek ellenére ismertek kivé
telek -  Pálffy, Rajk és társaik - ,  holott épp Rajknak 
az MDP KV 1949. március 5-én tartott ülésén elmon
dott beszédével még Rákosi is egyetértett, amikor a 
külügyminiszter kijelentette: „Aki más programot 
vall. mint a szocializmus építését, az már a magyar 
nép ellensége és nem a kormányzat valamiféle konst
ruktív ellenzéke.”

A parlamentáris demokrácia irányzataihoz kötődő 
tényezők hatásfoka leszűkült. A sztálini modell ha
zai érvényesítésekor az új büntető jogalkotás követ
kezményeként a jogalkalmazás a represszió ugrás
szerű fokozódásához, a személyes szabadságjogok 
dinamikus csorbulásához vezetett. A jog eszközzé 
válása miatt az ítéletek mértéke a már jelzett arány
talanságokat is messze felülmúlta. így jött létre a 
„régi értelemben vett rendőrállam”.

A centralizált, gyorsított hatalomátvétel és erőlte
tett szocialista építés programját előtérbe állító sztá
lini politika nem csupán a külpolitikában, hanem a 
belpolitikában is kötelezővé tette a másolást. Elég itt 
utalni arra, hogy a Balkánon lezajlott törvénysértő 
pereket követték a magyarországiak is, s a harmincas 
évek szovjet praxisának megfelelően a politikai „ki- 
átkozás” perekkel folytatódott. Jugoszlávia -  Sztálin 
számára „eretnek” -  vezetőinek in contumatiam, az
az távollétükben való meghurcolása így vált teljessé. 
(Ahogy a Szovjetunióban előbb Szibériába, majd 
külföldre üldözték a politikai ellenfelet, akiből „el- 
lenség”-et „alkottak” a tárgyalások „vádlott”-jai, 
mint például L. D. Trockijból, ugyanúgy az 1945

után zajlott kelet-közép-európai és balkáni perekben, 
más kiválasztott személyeket hurcoltak meg, akik
nek „vallomás”-ai „bűntárs”-ként képletesen a vád
lottak padjára ültették az „ellenség” Titót és társait.)

BÜNTETŐJOG-ALKOTÁS
Az új helyzetnek megfelelően zajlott le a bírói 

szervezet és büntetőeljárás átalakítása. 1949. novem
ber 18-án, a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bí
róságának első teljes ülésén a volt kúriai másodel
nök, a szociáldemokrata dr. Somogyi Ödön -  többek 
között -  kijelentette: „ ... [a régi kúriai időkben] a 
székek nyugat felé voltak fordítva, ami jelképezte 
azt. hogy a régi bírák a németből csaknem szó sze
rint lefordított törvényeket idegen szellemben alkal
mazták. most a terem képe észak felé [sic!] van for
dítva. a felé az ország felé, a Szovjetunió felé, mely
nek győzelmes hadseregének köszönhetjük, hogy ma 
itt a Népköztársaságra, annak Alkotmányára tehe
tünk esküt.” Mi több: „Jelképezi ez a változás azt, 
hogy jogrendszerünk is útmutatás végett a Szovjet
unió felé fordul, ami természetes is, hiszen mi is a 
szocializmust építjük.”

„Maga a büntető igazságszolgáltatás is kétarcú 
volt. Újabb szempontokat, osztályharcos vagy meg
torló intézkedéseket elsősorban a népbíróságokon 
keresztül érvényesített az új rend, míg közben, lát
szólag, érvényesült még a régi Csemegi kódex, el
veivel és módszereivel.”.1 A represszió, az elretten
tés célja fogalm azódtak  meg a különböző nyílt és 
titkos törvényekben, törvényerejű rendeletekben, 
határozatokban, utasításokban, tájékoztatókban. A 
teljesség igénye nélkül említhetők az alábbi ítélke
zést meghatározó, igazság- és belügyminisztériumi 
utasítások, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa ren
deletéi, az Országos Tervhivatal átiratai, s a külön
böző pártállásfoglalások. így váltak meghatározóvá 
például az alábbi rendelkezések (kronológiai sor
rendben): a tiltott határátlépési cselekményekre 
(1950. január 18.), az ország területének elhagyásá
ra vonatkozó büntetőrendelkezések kiegészítésére 
(1950. június 20. és 1950. július 12. stb.), a bér- és 
normacsalási ügyekre (1950. augusztus 26.), az áru 
felhalmozási és spekulációs ügyekre (1950. szep
tember 28.), a zsizsikes gabona beszolgáltatás 
ügyére (1950. október 5.), a termények engedély 
nélküli szállításával elkövetett cselekmények üldö
zésére (1950. október 6.), a termelőszövetkezeti 
csoportok elleni izgatások üldözésére (1950. októ
ber 7.), a termények elszámolásával kapcsolatban 
megindult bűnügyekre (1950. október 13.), az ún. 
feketevágásos ügyekre (1950. október 25. és 1951. 
január 15.), a kulákelszámoltatási ügyekre (1950. 
november 15. és 1951. február 5.), a beszolgáltatás 
ügyére (1952. november 27.), a gazdasági bűncse
lekményekre (1952. december 19.), a mezőgazda



sági termeléssel összefüggő bűncselekményeknél 
az osztályhelyzet figyelembevételére (1952. de
cember 12.), az ipari dolgozók által elkövetett bűn- 
cselekményekre (1950. december 27.), a tervfe
gyelmet sértő bűncselekményekre (1951. január 31. 
és február 13.), a spekulációs ügyekre (1951. febru
ár 20. február 27 és március 6.), a magzatéi hajtásos 
ügyekre (1952. december 12.) és így tovább...

Sztálin „legjobb magyar tanítványa” -  eltekintve 
a Rajk és társai per tanácsvezető bírájának. a ké
sőbb meghasonlott és öngyilkosságot elkövetett dr. 
Jankó Péternek a „felkészítés”-étől -  amennyire te
hette, más és más módszereket alakított ki, s az 
ügyészségek és bíróságok irányításának sajátos 
eszközeivel élt. Nem csupán a kiemelkedő ügyek
kel. hanem -  és társadalmi méretekben ez volt a 
döntő -  az ún. tömegperekkel is foglakozott, s eb
béli törődésében méltó partnerre talált Gerőben.

Ha a politika igényelte a megfélemlítést, a meg
torló „hadművelet”-et, akkor nem meglepő, hogy a 
két pártvezető miként „oldotta meg” pl. a sertés fe
ketevágása esetén felmerült „gond”-ot. Az enyhébb 
ítéleteket a Rákosi Titkárság szóvá tette az igazság
ügyi tárca vezetőjénél, dr. Molnár Eriknél. Simon 
Jolán (Péter felesége). Rákosi Titkárságának veze
tője levelében így írt: „Mellékelek feketén vágó ku- 
lákokra vonatkozó néhány ítéletet. 7 hónapot adni 
feketevágásért nem elrettentő dolog, s ha valakinek 
a lakásán feketevágás mellett 284 kg kristálycukrot 
is találnak, ott kevés az 1 évi börtön és 1500 Ft 
pénzbüntetés, valamint a községből 3 hónapra való 
kitiltás. Ez a kérdés szorosan összefügg közellátá
sunk helyzetével és ezért szigorúbb ítéleteket kell 
hozni. Az enyhe ítéleteket, amennyiben fellebbezés 
történik, az ügyész részéről meg kell szigorítani. 
Rákosi elvtárs megbízásából Simon Jolán.” A mi
niszter válasza nem elégítette ki Rákosit, aki 
Gerőhöz fordult, követelve az osztályharcos d iffe
renciálás részbeni elutasítását is: „Feketevágásnál 
is figyelembe kell ugyan venni az osztályszempon
tokat, de el kell verni azért a közép- és kisparaszton 
is a port.” Gerő megnyugtathatta Rákosit, mert 24 
órán belül küldött válaszában arról tájékoztatta, 
hogy a Népgazdasági Tanács 1951 januárjának má
sodik hetében a feketevágások elleni „küzdelem” 
kérdésében a következő határozatokat hozta:

„17 felszólítani az igazságügyminisztert, hogy 
gondoskodjék a büntetések megszigorításáról. A 
gyakorlatnak, hogy a büntetések végrehajtását az 
esetek mintegy 2/3 részében felfüggesztik, véget 
kell vetni.

27 a büntetéseket a helyi sajtóban, a súlyosabb 
eseteket a központi sajtóban is közzé keli tenni.

3 7  a feljelentőt jutalmazni kell. A feketevágások 
elleni küzdelembe be kell vonni a pénzügyőröket és 
nekik is jutalmat kell adni minden leleplezett feke
tevágás után."

A Rákosi és támogatói által megvalósított ka
tasztrófapolitika során az AVH a zsarnokság, a dik

tátor és köre hű eszközeként működött. Rákosi 
szabta meg feladatukat, mi több -  egyes esetekben 
-  ítélkezett is. Nem csupán vezette az Állam védel
mi Hatóságot, hanem beleszólt abba is, hogy -  őt 
idézve -  „ ... kit hogyan ítéljenek e l” vagy amint 
Kiss, az MDP KEB, már idézett elnöke mondotta: 
„ ... sőt megszabja, kit, milyen büntetéssel sújtsa
nak”.

A hagyományos jogelvekkel radikálisan szakító 
sztálini modellt a jogalkotás során a büntetőjogban 
az ülnökbíráskodás és háromfokozatú bírósági 
rendszer felhasználásával a Rákosi-Gerő-féle dikta
tórikus berendezkedés egyik leglényegesebb al
rendszerévé fejlesztették. Noha voltak előbbre vivő 
mozzanatok is, összességében az újonnan kikristá
lyosodott hazai „büntető jogrendszer” a sztálini 
konstrukciót honosította meg. A jogalkotást és 
-alkalmazást meghatározta a cáfolhatatlan tézis: „a 
Szovjetunióban is így csinálják”. A lényeg persze 
az volt. hogy ebbe beleértették és átvették az ott ér
vényesülő jogfelfogást is. A voluntarista, pragma
tista megközelítéssel a jog eszközzé vált, és terror
hoz vezetett az állam belső és külső biztonságával, 
valamint a gazdasági rend ellen „vétők”-kel szem
ben.

Bevezették az ülnöki rendszert, a sztálini praxis 
büntetési technikáját (m ég a statáriál is ítélkezésnél 
is, kivéve a munkás- és népbíráskodást) -  lásd az 
1949: XI. tv-t. „a népnek a büntető igazságszolgál
tatásban való részvételéről és a fel lebbvitel egysze
rűsítéséről”! Az egyfolyamodású ítélkezés beveze
tésével egyszerűsödött a bírósági „modell” .

Annak ellenére, hogy a sztálini gyakorlat és el
mélet mindenhatóságát szajkózva, azt mindenütt 
terjesztették, az egyes szovjet szemléleti elemek  
nem tették sem missé az addigi klasszikus és ma
gyar előzményeket. Ugyanakkor a büntetőpolitikai 
célokat és elveket összefogó 1950: II. tv-re, az ún. 
Btá-ra (a Büntető törvénykönyv Általános részére) 
már rányomta bélyegét az egységesítés, az egysze
rűsítés. A már jelzett, sztálini mintára alkotott, sú
lyos következményekkel járó, tágan értelmezhető 
törvényerejű rendeletek közül kettő külön is em lí
tendő. Az egyik az 1950: 4. sz. tvr., amely szabo
tázsnak minősítette a népgazdasági terv m egvalósí
tását sértő vagy veszélyeztető szándékos vagy gon
datlan magatartást. Sőt, a törvényerejű rendelet a 
szabotázs esetében a gondatlan megvalósítást is le
hetségesnek tételezte s így ötvözete lett a korábbi 
időszak keretrendeleteinek és jogfelfogásának. A 
másik jogszabály az 1950: 24. sz. tvr. volt, amely a 
társadalmi tulajdon büntetőjogi védelme során ha
lálbüntetés kiszabását is lehetővé tette.

Feltétlen említést érdemel az 1950: 26. sz. tvr. is, 
amely az ország területének elhagyására vonatkozó 
büntető rendelkezéseket egészítette ki, a hozzátar
tozók büntethetőkké váltak. A rendelet titkos volt, 
a Magyar Közlönyben „A Magyar Nemzeti Bank
ról” szóló jogszabályt közölték e szám alatt 1950.
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július 30-án. Az 1954: 12. tvr. helyezte hatályon kí
vül 1954. május 12-én, e jogszabály alapján közel 
600 főt marasztaltak el.2

Az 1949: IX. és az 1950: IV. tv. által átalakított 
kétfokozatú bíráskodási rendszert egészítette ki az 
1950: 46. tvr., amely a hatásköri és eljárási jogszabá
lyokat módosította. A több mint ötven éve hatályban 
levő büntető perrendtartást 1951 -ben felváltotta az új 
(1951: III. tv.), az alkotmányhoz igazítva azt. A ben
ne rögzített elvek és a gyakorlat között azonban kiál
tó ellentét volt. Az 1952. augusztus 31-én hatályban 
levő büntetőjogi szabályok gyűjteményeként adta 
közre az igazságügyi tárca a BHÖ-t, a Hatályos 
Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállí
tását.

AZ „IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI"
TERROR ADATAI

Az erőszakszervekre, mindenekelőtt az Államvé
delmi Hatóságra és az igazságügyiekre alapozott 
rendszer minden második, harmadik családot meg
hurcolta s egy szűk körön kívül jószerint mindenkit 
megalázott s (esetenként a szó fizikai értelmében 
is) megnyomorított. A közismert, különböző pártál
lású politikusokkal és pártonkívüliekkel szembeni 
eljárások, valamint a politikai jellegű tömeges eljá
rások, amelyek egyszerű emberek százezreit érin
tették, elválaszthatatlanok a korszak kihívásaira 
adott (Rákosi és köre által érvényesített) sztálini 
választól.

A legfelsőbb szintű pártvezetés határozataival 
(pl. a szovjet -  halálbüntetést követelő -  beavatko
zást követően a dr. Donáth György és társai elleni 
eljárásban, a MAORT vezetőinek ügyében, 
Mindszenty és társai perében) a kezdettől direkt ve
zérlésű büntető ítélkezés során, később az ún. bün
tetőpolitikai irányelvekkel, továbbá az igazságügyi 
tárca belső utasításaiban megjelölt ítéleti kvótákkal 
a bíróságokat ítéletkihirdető fórumokká silányítot- 
ta. Az „osztályharcos ítélkezés”-t sürgető politikai 
vezetés vállalt utasításait mind a nyomozók, mind 
az igazságügyiek lényegileg maradéktalanul végre
hajtották, sőt esetenként túl is teljesítették. Ezen 
nem változtat az ugyancsak ismert tény sem. hogy 
számos ügyész és bíró igyekezett a terrort csökken
teni.

Az 1950. február elsejei állapot szerint előzetes 
letartóztatásban volt 5265 fő. Az év végén számuk 
elérte a 9999. 1951-ben a 17 080. 1952-ben a 26 
551, 1953. első három hónapjában a 451 I főt. A 
jogerősen elítélt, őrizetben levő felnőtt korúak szá
ma 13 128 fő volt. 68.7 százalékuk munkásokból és 
25 katasztrális holdon aluli földbirtokkal rendelke
ző vagy földnélküli parasztokból állt. Az 1945: VII. 
te. alapján elmarasztaltak 53,5 százalékát, az 1946: 
VII. te. alapján elítéltek 64,19 százalékát és a gaz

dasági jellegű cselekmények miatt meghurcoltak 
59,82 százalékát a munkás, illetve előbbiekben jel
zett parasztok alkották.

A politikai perek során 1951-ben elítéltek száma 
csökkent 1950-hez képest (9742-ről 7269 főre/, fő
leg a tiltott határátlépőké (vö. az 1950: 26. tvr.-rel!) 
és az 1945: VII. te. hatálya alá tartozóké. Ezzel 
szemben a gazdasági ügyekben 33 269-ről 54 627 
főre nőtt az elmarasztaltak száma. Az MDP II. 
kongresszusával összefüggő „jogpolitika” hatására 
az 1950. évi 5268-ról 12 245 főre nőtt a meghurcolt 
„tőkések, kulákok” létszáma. Amíg a „dolgozó pa
raszt” kategóriánál (1950=100% ) a növekedés 
195,8 százalék, addig a „tőkés, kulák” elítéltek ese
tében 232,4 százalék.

Az 1950 áprilisától 1956 októberéig eltelt 78 hó
napban az „új szakasz” időszakára alig 21 hónap 
esett. A Rákosi-Gerő-féle irányítás idején (57 hó
nap alatt) megvádoltak 789 881. azaz havonta 15 
612. illetve naponta 578 főt. Közülük 534 601. ha
vonta 9379. illetve naponta 347 főt ítéltek el. Ezzel 
szemben az „új szakasz” idején megvádoltak 171 
623. havonta 8172. illetve naponta 302 főt. Közü
lük 102 372. havonta 4874. illetve naponta 180 főt 
marasztaltak el. A 78 hónap adatsorai nem átlagol
hatok. mert a megvádolt 961 504 fő s az elítélt 636 
973 fő havonkénti és napi adatai eltüntetnék a peri
ódusok különbségeit. 1949. január I . és 1956. októ
ber 1. között 709 273 személyt marasztaltak el.

A váderedményességet tekintve Rákosi és Gerő 
idején a megvádoltak 67 százalékát, az „új szakasz” 
időszakában 59 százalékát ítélték el a bíróságok. A 
meghurcoltak döntő részét a gazdasági cselekmé
nyek elkövetésével gyanúsítottak alkották. A legke
ményebb ítélkezések idején (1950 elejétől 1953 
nyaráig, illetve az „új szakasz”-t követően) és Nagy 
Imre miniszterelnöksége alatt a társadalmi tulajdon 
elleni bűntetteknél 2080, illetve 1344 fő. az árdrá
gítás ürügyével elmarasztaltaknál 377, illetve 107 
fő, a közellátás ellen „vétők" bűnügyeiben 2691. il
letve 325 fő a havonként elmarasztaltak átlaga.

1953. április elsején 41 639 főt őriztek katonai és 
polgári elítéltként, illetve internáltként. Június 1- 
jén 2320 katonai és 31 811 polgári elmarasztalt 
volt, pár héttel későbbről 7093 politikai és 24 498  
köztörvényes elítélt adata ismert. Az internáltak kö
zül 574 már 1946-1949 között elvesztette szabadsá
gát. míg 4462 főt 1950-től internáltak, legtöbbjüket 
- 1 2 1 8  személyt -  1950-ben.

Az „új szakasz” ellentm ondásai
Az „új szakasz” során meghozott, több mint há

romnegyedmillió főt (zömében családfőt) érintő 
közkegyelmi intézkedések nem csupán azt jelzik, 
hogy a rendszer tűrőképessége a végsőkig feszült, 
hanem azt is. hogy a belső kényszer és a külső té
nyezők a gyakorlat részleges feladását tették szük
ségessé. E korszak politikai perei mutatják, hogy a 
Rákosi-Gerő-féle „modell” igazságügyi politikája
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lényeges szerepet játszott a rendszer működésében, 
s a katasztrófához vezető úton az egyik legfonto
sabb mérföldkövet jelentette. Ezen a tényen nem 
szépít az sem, hogy a környező világban sem volt 
ez másképpen, s a globális terror mindenütt -  még 
ha változó időszakokban és intenzitással is -  jelen  
volt.

A lassan módosuló hatalmi viszonyok ellent
mondásosságát jelzi, hogy az „új szakasz” idején is 
folytatódhattak a törvénysértő perek mind a mun
kásmozgalmi szem élyiségek (Demény és családja, 
W eisshaus Aladár. Boér Ferenc, Gács László, 
Kéthly Anna stb.). mind a társadalom legkülönbö
zőbb foglalkozási csoportjai, felekezetek tagjai -  
„cionisták”, ferencesek, jehovisták stb. -  ellen. 
Vontatottan haladt a csak 1954-ben megindult fe
lülvizsgálat és rehabilitáció (ez utóbbi számos alka
lommal újabb törvénysértéssel tetézte a korábbit, 
további „pöttyök” kerültek az ártatlanul meghur- 
coltakra -  lásd Sólyom és társai ügyét!).

A szabadult elítéltek közül 1953. szeptember 17- 
edikéig 7438 főt újból „ellenőrzés alá vontak”. (Ez 
tőlük függetlenül, akarva-akaratlanul szűkebb pát
riájukat. ismerősi körüket is érte. így egyfajta „csal
étek” szerepét is betöltötték a szabadságukat újra 
visszanyertek, mert eddig nem ellenőrzött szem é
lyek is -  miattuk -  a politikai rendőrök górcsöve elé 
kerülhettek.) Az internáltak közül előbb 733 főt ja
vasoltak bírósági eljárásra, végül 659 főt állítottak 
bírái elé, s 1953. november 9-edikéig 529 főt súlyo
san -  és törvénytelenül -  elmarasztaltak. A megér
demelten lefogott államvédelmis vezetőket -  Pétert 
és társait -  nem a legsúlyosabb bűncselekményeik 
miatt ítélték el, az eljárással összefüggésben letar
tóztatott ártatlanokat -  orvosokat, hitközségi veze
tőket stb. -  meghurcolták. A rendőri felügyelet alá 
helyezettek, internáltak társadalmi kivetettsége. 
deklasszáltsága fennmaradt, közel sem kapták visz- 
sza emberi jogaikat. Kárpótlásban, kártérítésben ki
zárólag az ún. munkásmozgalmi elítélteket -  zö
mükben vezetőket és hozzátartozóikat -  részesítet
ték.

A Rákosi-Gerő-féle időszak büntetőpolitikájának 
lényege abban summázható, hogy „a büntető igaz
ságszolgáltatás középpontjába az államhatalmi és 
államigazgatási szervek igazgatási és termelési fel

jegyzetek—

'Dr. Zlinszky János: Jogalkotás az 1950-es években. In: Élned, 
halnod... A munkatáboroktól az 1956-os forradalomig. Szer
kesztette: Kövesdy Zsuzsa -  Kozma László. Bp„ 2005. 
Kairosz Kiadó, 13. p.

iratok az igazságszolgáltatás történetéhez I. Bp„ 1992. Köz

adatainak büntetőeszközökkel való megoldása ke
rült. Visszaesett a nyomozási munka színvonala, az 
alaptalan büntetőeljárások és bírói ítéletek az ál
lampolgárok olyan széles tömegét érintették, amely 
a dolgozók körében növelte a bizalmatlanságot az 
állammal szemben.”

Az „új szakasz” büntetőpolitikája ezzel szemben 
kezdetben csak arra szorítkozhatott, hogy próbált a 
helyzeten (már amennyire módja volt rá) enyhíteni. 
1954 nyarára azonban elkészültek az új irányelvek, 
amelyeket az MDP KV PB 1954. május 12-én elfo
gadott. Ezek a büntetőpolitika középpontjába a 
„társadalmi tulajdon határozottabb védelmét, a ter
melés zavartalanságának és [a] szabadpiac forgal
mának biztosítását, a dolgozók ellátottságáról való 
gondoskodást és az állampolgárok alkotmányos jo 
gainak védelmét” helyezték. Ez kivívta Rákosi és 
köre dörgedelmeit, és már Nagy Imre félreállítását 
megelőzően élesen támadták -  elsősorban a fegyve
res testületek -  az ítélkezésben megnyilvánult „li
beralizmus”-!.

Dr. Molnár, a régi-új igazságügyminiszter sú
lyosan elmarasztalta az ítélkező bírákat (az „új 
szakasz”-t kritizáló K V -ülés szellem ében) az 
1955. március 25-26-án  tartott országos igazság
ügyi apparátusi értekezleten. „Országunkban fon
tos politikai fordulat játszódott le”, a bírák értsék 
meg. hogy nem csupán szakmai, hanem politikai 
testületek tagjai is. a „proletárdiktatúra” funkcio
náriusai. s ekként kell ítélkezniük. Visinszkij gon
dolatait „honosítva” jelentette ki, hogy „a bírói 
tárgyalóteremben az osztályharcnak megannyi 
részletküzdelme játszódik le, amelyeknek ilyen 
vagy olyan eldöntése kihat az osztályharc általá
nos menetére”. Leszögezte, hogy „a bíró köteles 
ítéleteivel a kizsákmányolok ellen és az épülő szo
cializmusért harcolni”. A katasztrófapolitika visz- 
szatért. Az SZKP XX. kongresszusát követően -  
elsősorban a politikai szűkkeblűség miatt -  to
vábbra is „csak” a munkásmozgalmiak rehabilitá
lásán fáradoztak, így a „szocialista törvényesség” 
eleve kudarcra volt ítélte.

A korszak kiemelkedő perei közismertek, köztük 
egyaránt volt kizárólag egy-egy személy ellen indí
tott eljárás s olyanok is, amelyekben emberek tucat
jait marasztalták el.

gazdasági és Jogi Könyvkiadó (a továbbiakban: KJK), 
295-301. o. és uo. 4. Bp.. 1995. KJK. 317-319. és 523-569. 
pp. Szerkesztők: Horváth Ibolya. Solt Pál. Szabó Győző, 
Zanathy János és Zinner Tibor.
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