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A legjelentősebb 
„bűnper"-ek 

1956 ősze előtt

Melyek a legjelentősebb. 1956. október 23-adikát 
megelőző azon ügyek, amelyekkel az MKP. 
majd az MDP vezetése -  a puszta megtorláson 

túl -  politizálni kívánt? Ezek meghatározó része a koa
líciós időszakra, illetve annak felszámolásához közeli 
évekre esik (kivéve az 1954 tavaszi bejelentést a már 
korábban lefolytatott ún. Péter és társai elleni ügyről). 
A társadalom életét alapvetően befolyásoló, tömeges 
megtorlás „bűnperei" -  az ártatlan áldozatok ezreivel -  
főleg titkos eljárások voltak, vagy ha nem zárt ügyként 
tárgyalták, akkor nem közölt róluk hírt a sajtó. Ezek a 
legfőbb okai annak, hogy a legsúlyosabb büntetésekkel 
sújtottak ügyeiről szinte alig tudott -  és tud napjainkban 
-  valamit a magyar társadalom. A különben annak ide
jén hangzatos államvédelmis „elnevezés"-eket kapott 
ügyekben -  pl. „Fehér partizánok", ..Botond Hadosz
tály" stb. pereiben -  emberek tucatjait sújtották kirívó
an súlyos büntetési tételekkel. (Az alábbiakban a perek 
keletkezésének időrendjét követve, a büntető eljárások 
legismertebb vádlottjának. ,.névadó"-jának -  főleg az 
1944-1945 utáni „igazságszolgáltatás”-sal összefüggő 
-  életútját ismertetjük.)

a ./ A meghurcoltak
Demény Pál író, szocialista politikus. A Horthy- 

rendszer idején 6 év 6 hónapot töltött börtönökben és 
internálótáborokban. 1945. február 13-adikán letartóz
tatták, a „párt foglya” lett, 1945 augusztusától pár hó
napon át szovjet fogságban őrizték. A Budapesti Nép
bíróság népellenes bűntett címén 1946. június 17-én 
négy és félévi kényszermunkára ítélte. Nem szabadul
hatott, 1950. október 7-től Kistarcsán internálták. A 
Fővárosi Bíróság 1953. október 19-én 10 évi börtönre 
ítélte, a Legfelsőbb Bíróság 1954. május 3-adikán hely
benhagyta ítéletét. Az MDP KV PB ügye felülvizsgála
táról 1956. augusztus 31-én döntött. 1956. október 15- 
én szabadult. A Legfelsőbb Bíróság az 1953-1954-ben 
kihirdetett ítéleteket 1957. december 14-én. az 1946-os 
ítéletét a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. 
május 23-adikán helyezte hatályon kívül.

Weisshaus Aladár magántisztviselő éveket töltött a 
Horthy-korszakban börtönben. 1947. január 5-én letar
tóztatták, [a Magyar Testvéri Közösség tagjai elleni 
egyik ügyben, a Mistéth Endre és társai elleni perben | a 
Budapesti Népbíróság külön tanácsa 1947. augusztus 
29-én (másutt: 30-án) két és félévi, majd a NŐT 1948.

március 4-én három és félévi fegyházbüntetésre ítélte. 
Ezt követően internálták. Az internálótáborok feloszla
tása után a Demény Pál és társai elleni eljárásban a Fő
városi Bíróság 1953. október 19-én nyolc, majd a Leg
felsőbb Bíróság 1954. május 3-adikán 6 évi börtönbün
tetésre ítélte, 1956. február 4-én szabadult. ítéletei az 
1990: XXVI. tv. alapján semmisnek tekintendők.

Dr. Donátli György [és társai per elsőrendű vádlott
ja] tisztviselő, a Magyar Élet Pártja képviselője 1939- 
től, országos alelnöke 1943-tól. 1946. december 14-én 
letartóztatták az 1939-től magyar közösségi tagot. A 
Budapesti Népbíróság külön tanácsa 1947. április 16- 
án, a NŐT 1947. szeptember 12-edikén halálra ítélte. 
Kegyelmi kérelmét a köztársasági elnök 1947. október 
8-án elutasította, 1947. október 23-adikán kivégezték, 
ítéletét 1991. április 15-én semmissé nyilvánították.

Peyer Károly |és társai per elsőrendű vádlottja] szo
ciáldemokrata politikus, párt- és állami vezető, diplo
mata. 1947. november 19-én elmenekült Magyaror
szágról. Távol létében a Budapesti Népbíróság külön ta
nácsa 1948. február 16-án 8 évi fegyházbüntetésre ítél
te. a NŐT 1948. július 6-án helybenhagyta ítéletét. A 
Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa bűncselekmény 
hiányában 1989. december 14-én felmentette a vádak 
alól.

Szabó Kornél |és társai per elsőrendű vádlottja] ve
gyészmérnök. a Nitrokémia Rt. vezérigazgatója. 1947. 
november 21-én letartóztatták, a Budapesti Népbíróság 
külön tanácsa 1948. március 4-én halálra ítélte, a NŐT
1948. július 12-én helybenhagyta ítéletét. Kegyelmi ké
relmét a köztársasági elnök 1948. szeptember 13-adi
kán elutasította, 1948. szeptember 18-án kivégezték. A 
Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. szeptem
ber 14-én felmentette a vádak alól.

Mihalovits Zsigmond [és társai per elsőrendű vád
lottja] pápai prelátus, esztergomi kanonok, 1933-1948 
nyara között az Actio Catholica országos igazgatója. 
Külföldre (Rómába) menekült, távollétében a Budapes
ti Népbíróság külön tanácsa 1948. július 23-adikán 10 
évi börtönbüntetésre ítélte. ítélete az 1990: XXVI. tv. 
alapján semmisnek tekintendő.

Asztalos János [és társa] pócspetri plébánost 1948. 
június 4-én letartóztatták, a Budapesti Büntetőtörvény
szék rögtönítélő tanácsa 1948. június 10-én halálra ítél
te. A köztársasági elnök kegyelmi kérelmét nem utasí
totta el, megkegyelmezett neki, társát -  Királyfalvi Mik
lósi -  1948. június 11-én este kivégezték. A Fővárosi 
Bíróság 1990. január 17-edikén hozott határozatával 
hatályon kívül helyezte ítéletét.

Dr. Csornoky Viktor ügyvéd, diplomata, kairói ma
gyar követ, kisgazdapárti politikus, Tildy Zoltán köz- 
társasági elnök veje. 1948. július 23-adikától rendőrha
tósági őrizetben, november 4-edikétől előzetes letartóz
tatásban volt. A Budapesti Népbíróság külön tanácsa 
1948. november 15-én, a NŐT 1948. december 6-án 
halálra ítélte, 1948. december 7-én kivégezték. A Leg
felsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1992. szeptember 
14-én a népellenes bűntett vádja alól bűncselekmény 
hiányában felmentette, a terhére rótt egyéb bűncselek-



mények miatti elítéléséről megállapította, hogy sem
misnek tekintendők. [Ügyét felhasználva az MDF KV 
PB 1948. július 28-án határozott arról, hogy másnap 
Rákosi lemondatja Csornoky apósát, Tildy köztársasá
gi elnököt.]

Dr. Perneczky Béla [és társai per elsőrendű vádlott
ja] FM osztályfőnököt 1948. június 7-én tartóztatták le. 
A Budapesti Népbíróság külön tanácsa 1948. október 
29-én életfogytiglan tartó fegyházbüntetésre ítélte. A 
NŐT 1949. április 27-én helybenhagyta ítéletét. A Leg
felsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1990. február 12- 
edikén hozott határozatával hatályon kívül helyezte íté
leteit.

Dr. Papp Simon [és társai per elsőrendű vádlottja) 
egyetemi tanár, a MAORT vezérigazgatója. 1948. au
gusztus 12-én letartóztatták. A Budapesti Népbíróság 
külön tanácsa 1948. december 9-én halálra, a NŐT
1949. január 20-adikán életfogytiglan tartó fegyház
büntetésre ítélte. 1955. június 4-én szabadult, a NET 
1960. május 10-én a mellékbüntetéseket elengedte, a 
vele szemben hozott büntető ítélethez fűződő hátrányos 
következmények alól kegyelemből mentesítette. ítéletei 
az 1990: XXVI. tv. alapján semmisnek tekintendők.

Dr. Ordass Lajos [és társai per elsőrendű vádlottjai 
evangélikus püspököt előbb 1948. augusztus 24-én há
zi őrizetbe vették, majd 1948. szeptember 8-án letartóz
tatták. A Budapesti Uzsorabíróság külön tanácsa 1948. 
október l-jén 2 évi fegyházbüntetésre ítélte, 1950. má
jus 30-án szabadult. A Legfelsőbb Bíróság hatályon kí
vül helyezte elmarasztaló ítéletét 1956. október 5-én, és 
42 ezer Ft kárpótlást kapott hat nappal később.

Mindszenty (Pehm) József [és társai per elsőrendű 
vádlottja) az 1944. március 4-edikétől veszprémi püs
pök 1945. szeptember 16. és 1973. december 18. között 
volt esztergomi érsek. 1948. december 26-án letartóz
tatták. a Budapesti Népbíróság külön tanácsa 1949. feb
ruár 8-án életfogytiglan tartó fegyházbüntetésre ítélte, a 
NŐT 1949. július 9-én helybenhagyta ítéletét. 1956. 
október 30-án szabadult. A Nagy-kormány által ér
vénytelenített ítéleteit 1957. március 9-én ismét hatá
lyossá nyilvánították. ítéleteit a Fővárosi Bíróság 1990. 
május 11-én semmissé nyilvánította.

Rajk László [és társai per elsőrendű vádlottja] a Hor- 
thy-rendszerben is többször elítélt, kommunista pán- és 
állami vezető. 1949. május 30-án letartóztatták, a Buda
pesti Népbíróság külön tanácsa 1949. szeptember 24-én 
halálra ítélte, a NŐT 1949. október 14-én helybenhagy
ta ítéletét, 1949. október 15-én kivégezték. A Legfel
sőbb Bíróság 1955. november 25-én rehabilitálta.

Geiger Imre [és társai per elsőrendű vádlottja] a bu
dapesti Standard-gyár vezérigazgatóját 1949. november 
10-edikén letartóztatták. A Budapesti Büntetőtörvény
szék 1950. február 2 1-én halálra ítélte, a Legfelsőbb Bí
róság 1950. május 4-én helybenhagyta ítéletét. Kegyel
mi kérelmét a NET 1950. május 5-én elutasította, 1950. 
május 8-án kivégezték. A Legfelsőbb Bíróság Elnöksé
gi Tanácsa 1989. november 20-adikán hozott határoza
tával ítéleteit hatályon kívül helyezte, felmentette a vá
dak alól.

Sólyom László [és társai per elsőrendű vádlottja] ht. 
katona, altábornagy, vezérkari főnök. 1950. május 20- 
adikán letartóztatták, a Budapesti Katonai Törvényszék
1950. augusztus 10-én halálra ítélte, a Katonai Főtör
vényszék 1950. augusztus 17-én helybenhagyta ítéletét, 
1950. augusztus 19-én kivégezték. A Katonai Felsőbí
róság 1954. szeptember 17-én kihirdetett, törvénysértő, 
részben felmentő ítéletét a Legfelsőbb Bíróság 1990.' 
október elsején hozott határozatával hatályon kívül he
lyezte, felmentette a vádak alól.

Szakosíts Árpád [és társai per elsőrendű vádlottja] 
író, szociáldemokrata párt- és állami vezető. Az 1949. 
augusztus 23-adikától a Népköztársaság Elnöki Taná
csa elnöki tisztét betöltő politikust 1950. április 24-én 
letartóztatták, házi őrizetbe vették. A Budapesti Meayei 
Bíróság 1950. november 24-én életfogytiglan tartó 
fegyházbüntetésre ítélte, a Legfelsőbb Bíróság 1950. 
december l-jén helybenhagyta ítéletét. 1956. március 
29-én szabadult, a Legfelsőbb Bíróság 1956. június 15- 
én rehabilitálta.

Grősz József [és társai per elsőrendű vádlottja] 1943- 
tól kalocsai érsek. 1951. május 19-én letartóztatták, a 
Budapesti Megyei Bíróság 1951. június 28-án 15 évi 
börtönbüntetésre ítélte, 19 5 1. július 3 1 -én a Legfelsőbb 
Bíróság helybenhagyta ítéletét. 1955 márciusában sza
badult. a NET 1956. május 11 -én a börtönbüntetés hát
ralévő részét elengedte. ítéletei az 1990: XXVI. tv. 
alapján semmisnek tekintendők.

Kádár János [és társai per elsőrendű vádlottja] a 
Horlhy-rendszerben is többször elítélt, kommunista 
párt- és állami vezető, különböző tisztségeket töltött be, 
végül az MSZMP elnöke 1989. május 8-ig. 1951. ápri
lis 20-adikán letartóztatták, 1951. december 18-án a 
Budapesti Megyei Bíróság életfogytiglan tartó fegyház
büntetésre ítélte, a Legfelsőbb Bíróság 1952. december 
26-án helybenhagyta ítéletét. 1954. július 22-én, reha
bilitálása napján szabadult.

Péter Gábor [és társai] szabósegéd, rendőr altábor
nagy, kommunista politikus, 1945-1953 között a poli
tikai rendőrség vezetője. 1953. január 3-adikán letar
tóztatták. A Budapesti Hadbíróság 1953. december 24- 
én életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélte, a Kato
nai Felsőbíróság 1954. január 15-én helybenhagyta íté
letét. A perújrafelvételt követően, 1957. június 15-én a 
Legfelsőbb Bíróság Katonai Tanácsa 14 évi börtönbün
tetésre ítélte. 1959. január 10-én egyéni kegyelemmel 
szabadult.

b./ A „bűnper"-ek politikai háttere
A „tiakciós , „a besúgó' Demény Pál népbírósági 

ügye; „a fasiszta összeesküvő” dr. Donáth György és 
társai, a magyar közösségiek, több mint 260 fő hat, kü
lönböző kirakatperben; a nyugatra menekülni kénysze
rült volt szociáldemokrata Peyer Károly, valamint tár
sai ügye; Szabó Kornél, a Nitrokémia Rt. „szabotáló” 
vezetője és társai pere; az iskolák államosítása ellen 
„összeesküvő és izgató” pócspetri pap, Asztalos János 
és társa statáriális eljárása után az Actio Catholica ve
zetőinek ügye; a volt kairói követ, a „kém” Csornoky
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Viktor pere; a „kolhozosítás”-t ellenző dr. Perneczky 
Béla és társai, a Földművelésügyi Minisztérium alkal
mazottai és környezetük ügye; az olajtermelést „szabo
táló” dr. Papp Simon, a MAORT vezérigazgatója és tár
sai pere; a gazdasági jellegű „bűntett”-eket „elkövető” 
dr. Ordass Lajos evangélikus püspök és társai ügye; az 
„egyházi reakció feje”, Mindszenty József hercegprí
más és társai pere; az „áruló, jugoszlávbarát öszszees- 
küvő és kém" Rajk László és társai ügye (közel 100 fős 
ügykomplexum); a „szabotáló” Standard-gyári vezér- 
igazgató, Geiger Imre és társai pere (valamint a 3 to
vábbi mellékper); az „összeesküvő és kém” Sólyom 
László tábornok és társai, valamint a törzstisztek ügyei; 
a „baloldali szociáldemokraták”, Szakasits Árpád és 
társai pere (és több. egyedi, illetve csoportos szociálde
mokrata-ellenes eljárás); az „összeesküvő" Grősz Jó
zsef kalocsai érsek és társai ügye (a Mindszenty József 
és társai elleni eljárás áttételes folytatásaként, a mellék
perekben több mint 200 elítélttel); a „nemzeti kommu
nisták". Kádár János és társai pere: a „cionista" Péter és 
társai ügye és így tovább.

A korabeli sajtó, valamint az államvédelmis és párt
zsargon „idézett” jelzői önmagukat minősítik, egyúttal 
a főbb „vádpont”-okra, valamint a törvénytelen ítéletek 
egyes tételeire is utalnak. Ezek a részben nyílt, részben 
szigorúan titkos ügyek mind-mind törvénytelenségek 
következményei voltak. Sőt, ismeretes az is, hogy noha 
nem tudták ítélőszék elé állítani a hatalom kisajátítói a 
három volt kisgazdapárti vezetőt: a megbízatásáról le
mondott (majd a szovjetek elhurcolta) főtitkár Kovács 
Bélát, a (svájci gyógykezelése alatt kényszerhelyzetbe 
hozott, emigrációt „választó”) miniszterelnök Nagy Fe
rencet, a (Nyugatra menekült) nemzetgyűlési elnök 
Varga Bélát, majd az 1947-es választáson sikerrel sze
repelt, ekkor már nem kisgazdapárti dr. Pfeiffert és sok
sok hazáját elhagyni kényszerült társukat, a többi perrel 
összefüggésben mégis „kiátkozták” őket. Mi több. Ko
vács Béla szovjet bíróság elítéltje lett, a köztársasági el
nök, Tildy peres meghurcolását viszont Rákosi hiába 
erőltette Molotovnál.

Az 1945-os választások eredményeiből kitűnt, hogy 
az MKP korábban megszerzett -  a megszállóktól kapott 
-  hatalmi pozícióit demokratikus és parlamentáris esz
közökkel nem lesz képes növelni. A „legjobb védeke
zés a támadás” -  politikailag pedig az „ellentámadás” 
dezinformáló (a közvéleményt és a politika többi sze
replőjét félrevezetni szándékolt) -  elve szerint emiatt 
kezdtek a kommunisták támadásba és verték szét több 
hullámban a polgári értékrendet, és taktikájuk, stratégi
ájuk így vezetett az egy párt. egy vezér, egy út, egy cél 
végzetéhez. Annak ellenére, hogy a különböző kommu
nista „frakciók” tagjai ügyeinek, a szentesi rendőrkapi
tány, ilj. Lakos József meggyilkolásának, a kun- 
madarasi és miskolci pogromoknak stb. igazságügyi 
mozzanatai egyértelműsítették, hogy az igazságszolgál
tatást feltétlen függetleníteni kell a politikától, épp for
dítva történt. Súlyos ára lett annak, hogy a kommunis
ták „belharcai”-ra, a „vonal”-tól eltérő „másként gon
dolkodás”-! rendőrségi és bírósági ügyként kezelő gya

korlatára a koalíciós pártok nem figyeltek fel, népbírá- 
ik nem álltak útjába Rákosi törekvéseinek. 1946 nyará- 
tól-őszétől az MKP a politika játékszerévé tette a ma
gyar bíráskodást, politikai kényszert alkalmazott a jog
szolgáltatással szemben.

1946-1947 fordulóján „fasiszta összeesküvés”-t lep
leztek le a hatóságok: őrizetbe vették a Magyar Testvé
ri Közösség tagjait. Egyértelművé vált, hogy hiába győ
zött abszolút fölénnyel az FKGP 1945-ben, a sztálini 
birodalmi akarat magyarországi végrehajtói mindent 
megtesznek azért, hogy eltüntessék a többségi pártot a 
politikai arénából. Magának a hatalomnak az átrende
zése világosan mutatta, hogy egy, a törvényekre tekin
tettel nem lévő. totális hatalom minden korlátot elsöprő 
vállalkozásáról volt itt szó. 1947 februárjától szeptem
berközepéig az MKP az ún. Magyar Testvéri Közösség 
„ügyei”-vel és következményeivel, majd e folyamatnak 
az ún. kékcédulás választásokkal való „lezárásával” 
megvalósította a sztálini politikát. Ami a közösségiek 
„ügyé"-ből kisarjadt, elválaszthatatlan volt a szovjet ál
lambiztonságiak Moszkva irányította tevékenységétől, 
így teremtődtek meg a feltételek a Rákosi-csoport és ki
szolgálóik hatalmához. Épp ezért a közösségiek 
„ügyé"-nek eszkalációja nem csupán a „szalámi-politi
ka” legnagyobb szeletét jelentette, hanem ennél sokkal 
többet: a polgári viszonyok közel fél évszázados felszá
molását.

A „forgatókönyv" ismétlésének adottak voltak a fel
tételei a koncepciók alapján. Kizárólag az volt a kérdés, 
hogy a támadott réteg -  politikusi, gazdasági kör. egy
házi szervezet stb. -  kikből állt: pártonkívüliekből, kis
gazdákból, szociáldemokratákból vagy kommunisták
ból. Az alkalmazást a mindenkori külpolitikai és belpo
litikai helyzet igényei szabták meg.

Peyer és társai meghurcolásával a kommunisták által 
szorgalmazott „munkáspárti egyesülés” elősegítése volt 
a cél, mi több, így elüldözhették a magyarországi szo
cialista mozgalom határokon túl legismertebb képvise
lőjét. A Nitrokémia Rt, a Ferrotechnika, a Földműve
lésügyi Minisztérium, a MAORT. majd a későbbiekben 
a MESZFIART (Magyar-Szovjet Hajózási Részvény- 
társaság, 1946-ig Magyar Folyam- és Tengerhajózási 
Részvénytársaság), illetve a Standard vezetői elleni tör
vénysértő eljárások mögött gazdasági megfontolások 
húzódtak meg, beleértve a magyarországi „kolhozosí- 
tás” megkezdésének politikai alátámasztását éppúgy, 
mint az államosításokat. Sőt, a Nitrokémia Rt. vezetői 
elleni perben Kelemen Gyula és in contumatiam Bán 
Antal meghurcolása a „fúzió”-t, a Szociáldemokrata 
Párt likvidálását is előkészítette.

A különböző felekezetek egyházi méltóságai és pap
jai, ismert hívei elleni ügyekkel több cél lebegett a ki- 
tervelők előtt: az egyházak gazdasági erejének további 
csökkentése, oktató-nevelő hálózatának felszámolása, 
az ismertebb személyiségek közéleti, politikai aktivitá
sának visszaszorítása stb. Az egyházi iskolák államosí
tása idején felerősödött az adminisztratív nyomás: in
ternálások és perek követték egymást. Mindszenty 
1948. július végi összegzése szerint 225 papot és szer



zetest vettek őrizetbe. Egy évvel később, 1949. június 
28-án pedig a főpap sorsáról már nem a bíróság, hanem 
az MDP KV Titkársága határozott: „a jövő héten tár
gyalja le a NŐT a Mindszenti[sic!]-ügyet és hozzon 
helybenhagyó ítéletet”. E határozat a bírói függetlenség 
arculcsapását is jelentette, s ez a koalíciós időszakot le
záró, kiemelkedő, koholt politikai per a vallásos érzüle
tű milliók megfélemlítésére szolgált.

A Rajk-ügy a titkos mellékperekkel már a totális ha
talom tobzódásának nyitánya volt. Ezzel belpolitikailag 
előkészítették az első ötéves tervet és a tervköicsönt, 
ideológiailag megalapozták az éberséget, a rögeszmés 
ellenségkeresést. Szakasits és társai, valamint a többi 
szociáldemokrata, Kádár és társai stb. a kommunista 
mozgalom belső leszámolásainak elítéltjei lettek, 
,.ügyeik”-kel alá lehetett támasztani azt a „párttörténel
met”, amit Rákosi és köre kívánt.

Az „új szakasz” politikáját felváltó Rákosi vezette 
restauráció idején, 1955-ben az elítéltek száma 1943- 
hoz képest majdnem megnégyszereződött. Az ország 
lakosságához viszonyítva arányuk 0.33 százalék, szá
muk évi átlagban 31 767 fő volt. Az 1945-1956 közöt
ti adatok változása nem igényel kommentárt: 1945: 
8247. 1946: 10 682. 1947: 12 641. 1948: 12722, 1949:

15 802, 1950: 18 359, 1951: 21 214, 1952: 35 039, 
1953: 34 368, 1954: 23 276, 1955. november: 37 000 
fő. Ha lett volna hely a büntetés-végrehajtási intézetek
ben, 1956 fordulóján 54 ezer jogerősen elítéltet kellett 
volna befogadniuk.

A politikai perek a magyar demokrácia erőszakos le
törésének eszközei voltak. Nem az egyes esetek, ügyek, 
törvénysértések, még csak nem is ez utóbbiak tömeges 
jellege volt a meghatározó, hanem az, ami ezeket rend
szerré tette. A büntetőjog világában történtek a magyar 
október kirobbanásában nem elhanyagolható muníció
ként mérhetők. Ami azután következett, a kádári meg
torlás pedig „nem volt más, mint a Rákosi-féle rendsze
rű retorziók rémséges restaurálása”.1 A parlament 
1990. március 14-én semmissé nyilvánította az 
1945-1956 októbere közötti időszakban politikai okból 
meghurcoltak pereit, kivéve a háborús és népellenes 
cselekmények miatt elítéltekét. E sommás kritika min
dennél többet elárul az „osztálybíráskodás” magyaror
szági fénykoráról.

Jegyzet--------------------------------------------------------------
1 Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere. Bp.. 2001. Hamvas 

Intézet. 9. p.

Ö rvendetes tény. hogy bő fél év alatt a hazai 
jogtörténészek öt doktori fokozatot szerzett 
kollégával gazdagodtak, amely ékes bizonyí

téka a szakma dinamikusan fejlődő utánpótlásának 
is. Külön öröm lehet számunkra, hogy az értekezé
sekről, amelyet négy különböző jogi karon védtek 
meg, az érintett doktori iskolákon belül is elismerő 
vélemények alakultak ki. Az említett értekezések kö
zül az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskolájában június 9-én került 
sor Dr. Képes György „Az Amerikai Egyesült Á lla
mok alkotmánya és Itatása a m agyar polgári átala
kulás közjogi gondolkodására (1790-1867)” c. érte
kezésének megvédésére.

A disszertáció első, a nyilvánosság számára is is
mert változatával itt is a műhelyvitán találkozhat
tunk. A jelölt, valamint az érintett doktori iskola 
szakmai elismertségét jelezte, hogy azon -  szemé
lyesen, vagy írásban -  a hazai jogtörténészek nagy 
része kifejtette véleményét. A jelölt bátorságát tük
rözte, hogy értekezésének címéül egy széles kérdés
kört lefedő címet választott, amelyet nem kevés 
munkával alakított a doktori értekezések által elvárt 
tartalmi és formai keretek közé. A műhelyvitán e l
hangzott nagyszámú hozzászólás mutatta, hogy egy 
érdekes, s a hazai szakirodalom számára hézagpótló 
alkotásról van szó. A hozzászólások emellett segítet
ték a szerzőt azon fontosabb csomópontok rögzítésé
ben is, amelyre az értekezésnek épülnie kellett. Nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a disszertáció egyes 
résztémáinak fontossági sorrendjét a hozzászólók
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sem egyformán határozták meg. Ennek egyértelmű 
következménye, hogy a szerző mozgástere megnő, a 
tartalmi elemek összeállításában szabadabban követ
heti saját szempontrendszerét. A disszertáció szerke
zetileg két jelentős részből áll, amely pontosan iga
zodik a címben meghatározott két tartalmi elemhez.
Az első rész az Egyesült Államok alkotmánytörté
netét tekinti át, a második pedig ennek a magyaror
szági közjogi gondolkodásra gyakorolt hatásait.
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