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Jegyzetek

' A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, vala
mint Jogtörténeti Tanszéke által 2006. november 24-én a 
DAB-székházban rendezett díszdoktori előadásom közvetlen 
előzménye a Das erste Nationalitatengesetz in Ungarn und 
die Verfassungsentwickhtng in Európa. IS48-I849  c. tudomá
nyos közleményem (szckcióciőadásom; 36. Dcutscher 
Rcchtshistorikcrtag 10. bis 14. September 2006 in Halle an 
dér Saale).

: R. Várkonyi Ágnes: A nemzet, a haza fogalma a török harcok és 
a Hahsburg-ellenes küzdelmek idején. In: A magvar nacionaliz
mus kialakulása és története (Budapest. 1964. 27-28. p.).

'Összefoglalóan: Magyarország története. 1790-1848. Főszerk.: 
Mérei Gyula. Vörös Károly (Bp.. 1980. 2. kötet. 790-853. p. 
[Arató Endrétől)). Lásd még: Arató Endre: A nemzetiségi kérdés 
története Magyarországon. I. ('.1790-1840). II. 11840-1848/ (Bu
dapest. 1960); Arató Endre: A feudális nemzetiségtől a polgári 
nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológi
ájának előzményei (Budapest, 1975).

1 Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete. Előadások és tanul- 
mánvok középkori és újkori intézményekről (Budapest. Piiski Ki
adó. 2005. 300-311. p.).

5 E tekintetben is fontos előzmény, az 1830:8. te., amely -  egyebek 
mellett -  a közhivatalokra való alkalmazást a magyar nyelv isme
retéhez kötötte.

'' Közleményem e két tanulmányomon alapul (bennük adtam meg

primér forrásaimat is): Az 1849. július 28-i szegedi nemzetiségi 
törvény Ihatározat) létrejöttéhez; Frankfurt-Kremsier-Szeged. 
Adalékok az első közép-európai nemzetiségi jogi alapvetési kísér
letekhez. 1848-1849. = Ruszoly József: Újabb magyar alkot
mánytörténet. 1848-1949. Válogatott tanulmányok (Budapest. 
2001. 93-118. p.). E közleményem előzménye: R. J.: Es war das 
erste seiner A rt in Európa. Entstehung des Nationalitötengesetzes 
von Szeged von 28. Juli 1849. Von den Standeversammlungen bis 
zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn. Studien zűr 
ParUtmentarismusgeschichte. Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezcy 
(Bibliotheca luridica. Acta Congressuum. Budapest-Graz. 2001, 
81-89. p.): Első volt Európában. Az 1849. július 28-i nemzetisé
gi törvény létrejötte. = Ruszoly József: Két adalék az újabb ma
gyar alkotmánytörténelemhez. Az 1849. évi nemzetiségi törvény
ről és az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésről -  a külföldnek is 
(Acta Juridica el Politica. Szeged, Tóm. LXVI., Fasc. 18. Szeged. 
2004. 5-23. p.). -  A téma alapvető jelentőségű összefoglalását 
nyújtja: Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika. Ta
nulmány a magvar közjog és politikai történet köréből (Kolozs
vár. 1944: reprint: Budapcst-Pécs. 1989). -  Az újabb irodalom
ból: Für Lajos: Európa első nemzetiségi törvénye (Tiszatáj. 1974. 
aug., 58-66. p.); Arató Endre: Az 1849. évi júliusi nemzetiségi 
törvény és helye Európában (Kortárs, 1975. aug.. 1313—1331. p.); 
Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forrada
lom Magyarországán (Budapest. 1980).

A  Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2006. 
március 6-án. felülvizsgálati eljárás során föl
mentette az 1959-ben halálra ítélt és kivégzett 

Kristóf László volt csendőr főtörzsőrmestert. A rendel
kezésre álló -  és ebben a tekintetben egybehangzó -  
sajtójelentések1 szerint a Legfelsőbb Bíróság az ítélet 
szóbeli indokolása során kitért Ságvári Endre magatar
tásának a jogi minősítésére is, megállapítva, hogy 
Ságvári Endre nem volt jogos védelmi helyzetben. Ezt 
követően a Népszabadság hasábjain számos, az ítéletet 
bíráló cikk jelent meg,2 többek között az enyém is.3 A 
bírálatokra válaszul először a Legfelsőbb Bíróság Bün
tető Kollégiuma nevében,4 majd a kollégium elnöké
nek. Kónya Istvánnak a tollából jelent meg egy cikk.3

A Legfelsőbb Bíróság ítélete és annak publicisztikai 
visszhangja fölvet néhány, zömében jogtörténeti vonat
kozású jogfilozófiai kérdést is. Ezek közé tartozik a kü
lönböző jogrendek viszonya és legitimitása, az adott 
esetben eljáró csendőrök, illetve Ságvári Endre maga
tartásának a jogállami mércék alapján történő megítélé
se, valamint néhány, ezekhez kapcsolódó módszertani 
kérdés. A továbbiakban a Kristóf-Ságvári-ügy kapcsán 
ezek megvilágítására tennék kísérletet, a teljesség és 
véglegesség igénye nélkül.

Korábban kifejtett bírálatom kiindulópontja az volt, 
hogy „a Legfelsőbb Bíróság ítéletének indokolásában -  
a Magyar Köztársaság nevében -  a Magyar Köztársa
ság alkotmányának értékrendjével összeegyeztethetet
len kijelentéseket tett. Nem az ítélet rendelkező részét 
kritizálom, hanem annak indokolását, pontosabban azt, 
ami ebből az indokolásból és ahhoz kapcsolódóan a saj
tóban megjelent.” Ezt most is nyomatékosan hangsú
lyoznom kell. mivel cikkem kapcsán Zétényi Zsolt azt 
a megállapítást tette, hogy a szerző „a justizmord áldó-
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A  törvénybe foglalt 
jogtalanság és jogszerű 
ellenállás kérdéséről -  
Ságvári Endre kapcsán*
zatának felmentését teszi abszurd módon éles bírálat 
tárgyává.”6 Az indokolás kritikája egyáltalán nem je 
lenti a rendelkező rész kétségbe vonását, mint azt Kó
nya István véli: „Az ítélet indokolásának félremagyará
zása ugyanis magát az érdemi döntést vonja kétségbe.” 
Ha az indokolás és a rendelkező rész között olyan szo
ros kapcsolat lenne, mint azt itt Kónya István állítja, ak
kor nem lenne értelme sem az alkotmánybírósági ítéle
tek párhuzamos indokolásának, sem pedig a Be. 346.§ 
(2) szerinti, kizárólag az indokolás ellen benyújtott fel
lebbezésnek sem.

A felülvizsgálati ítélet rendelkező, pontosabban an
nak felmentő részével változatlanul és maradéktalanul 
egyetértek, a megszüntető rendelkezést nem kifogáso
lom. Kristóf László elkövetett ugyan büntetendő cse
lekményeket, de azok minősítése és következésképpen 
elévülése kérdésében a rendelkezésre álló adatok alap
ján nem tudok határozottan állást foglalni, és ebben a 
kérdésben nem is kívánok elmélyedni.
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Nem tudok viszont egyetérteni a felülvizsgálati ítélet 

indokolásával, különösen annak szóbeli változatával, el
sősorban annak kategorikus rögzítésével, hogy Ságvári 
Endre nem volt jogos védelmi helyzetben. A felmentő 
rendelkezés meggyőző indokolásához azonban erre nem 
lett volna szükség. Az írásba foglalt ítélet indokolásában 
ez a megállapítás -  nézetem szerint helyesen -  már nem 
szerepel, szerepel viszont a Legfelsőbb Bíróság Büntető 
Kollégiumának az aláírásával megjelent cikkben. Ez a 
cikk szokatlanságánál fogva sajátos műfajt képvisel, ne
héz eldönteni, hogy abban kellett-e foglalkozni Ságvári 
Endre cselekvőségének büntetőjogi minősítésével, de ha 
igen. úgy azt nem lehet elintézni az akkor hatályos jogra 
való puszta hivatkozással, akkor -  a később kifejtendő- 
ket megelőlegezve -  legalább a végszükség lehetőségére 
kellett volna utalni. Ságvári cselekedetének a minősítése 
a jogilag akkor hatályos jogon túl mutató jogfilozófiai vo
natkozások elemzését is igényli, továbbá a jogos véde
lem kategorikus elutasítása politikailag és morálisan fél
revezető érvelések alapjául szolgálhat. Hiába jegyezte 
meg az ítélet kihirdetése során a tanácsvezető bíró, hogy 
„mindez nem befolyásolja azt, hogy Ságvári Endre helyt
állása elvbarátainak megbecsülést, tiszteletét válthatta ki. 
és emberi bátorsága is kétségbevonhatatlan” ,7 a sajtóban 
olyan vélemények jelentek meg. miszerint „a Legfelsőbb 
Bíróság döntésével bebizonyosodott, hogy Ságvári nem 
hős volt. hanem terrorista, és ezért várhatóan szerdán el
tüntetik a rendőrgyilkos emléktábláját."8 Ezért mondhat
juk azt. hogy a Legfelsőbb Bíróság -  nolens-volens -  ér
veket szolgáltatott a fasizmus rehabilitálására törekvő 
szélsőjobboldal számára. Ez -  Kónya István értelmezé
sétől eltérően9 -  nem azt jelenti, hogy a Legfelsőbb Bí
róság ítélete a „fasizmus rehabilitálásáról" szólna, vagy 
hogy a Legfelsőbb Bíróságnak ilyen szándéka lenne, 
mén távol áll tőle bármi ilyen törekvés.

Nem az a baj. hogy Kristóf Lászlót fölmentették, ha
nem az. hogy a szóbeli indokolásban és Kónya István 
idézett cikkében 1944. július 27-ei magatartását egyér
telműen és föltétlenül jogszerűnek, Ságvári Endre ma
gatartását pedig -  a jogos védelem tagadásán keresztül 
-jogellenesnek minősítették. Ebből az indokolásból az 
következik, hogy ha Ságvári Endre életben maradt vol
na, emberölés miatt kellett volna bűnösnek kimondani, 
ha eltekintünk az elévüléstől.

Álláspontom szerint egy demokratikus jogállamban 
szükség van a jogerős bírói ítéletek szakmai folyóiratok
ban történő bírálatára. Ez az igazságszolgáltatás fölötti 
társadalmi ellenőrzésnek (a laikus elemek részvétele 
mellett) az egyetlen olyan formája, amelyik nem veszé
lyezteti a bírói függetlenséget, másrészt a kritika jelen
tős hozzájárulást jelenthet a jogtudomány és a joggya
korlat fejlődéséhez. (Esetenként a politikai sajtóban va
ló bírálat is indokolt lehet, noha annak kétségtelenül 
vannak veszélyei, hátrányai is.) Fontos módszertani kér
dés tehát, hogy mire terjedjen ki az ítéletek kritikája.

Kónya István cikkében több összefüggésben is azzal 
érvel, hogy kritikusai félremagyarázzák az ítéletet, és 
olyasmit bírálnak, amivel az ítélet nem foglalkozott. 
Kérdés tehát, hogy ebből a szempontból mit tartalmaz- 
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hat egy bírói ítélet. Véleményem szerint meg kell kü
lönböztetnünk az ítéletek explicit és implicit tartalmát. 
Az explicit tartalom részét képezi többek között a ren
delkező rész és az indokolás, az implicit tartalom pedig 
nem más, mint az indokolásban mondottak és leírtak ki 
nem mondott előfeltevései. Az indokolások ugyanis 
számos olyan mondatot tartalmaznak, amelyek csak ak
kor igazak, illetőleg megalapozottak, ha elfogadunk bi
zonyos ki nem mondott előfeltevéseket. Álláspontom 
szerint a bírói ítéletek szakmai és publicisztikai kritiká
jának ezekre az implicit tartalmakra is ki kell terjednie. 
Ezeknek az előfeltevéseknek a tudatossága rendkívül 
különböző lehet, van, amikor kifejezett megfogalmazá
sukra evidens jellegük miatt nem kerül sor, van, amikor 
azok az indokolás megfogalmazói számára sem tudato
sodnak. de -  a jogalkalmazás hermeneutikus modelljé
nek a szóhasználatát követve -  a jogalkalmazás és jog- 
értelmezés előismeretét (Vorverstandnis) képezik.10 
Ezek az előfeltevések igen gyakran meghatározott jog- 
lilozófiai álláspontot fejeznek ki. és -  Dworkin szerint 
-  minden bírói döntés láthatatlan előszavát jogfilozófi
ai álláspontok képezik. Ez az egyik indoka annak, hogy 
az indokolások implicit tartalmainak a vizsgálatát is 
szükségesnek tartom, mivel ily módon lehetséges azok 
tudatosítása, netán pontosítása, korrekciója. Esetünk
ben ezt megkönnyíti, hogy az ítélet védelmében íródott 
két cikk néhány ilyen implicit tartalmat is explicitté, 
vagy legalábbis könnyen megállapíthatóvá tett.

A tárgyalt ítélet implicit előfeltevései közé tartozik a 
tartalmilag, minőségileg különböző jogrendek közötti 
különbségtétel elutasítása. így elutasították a különb
ségtételt az 1944 nyári, megszállt és a demokratikus 
Magyarország jogrendje között -  a bíróság az ítélet in
dokolásában ezt elmulasztotta hangsúlyozni, sőt jogi 
értelemben éppen az ellenkezőjéből indult ki. Elutasí
tották továbbá a különbségtételt a megszállás előtti és a 
megszállás utáni Magyarország jogrendje között, to
vábbá elmulasztották a különbségtételt az 1945. és az 
1990. évi rendszerváltozás között.

A bírált előfeltevés, a megszállás előtti és utáni jog
rend különbségének az elutasítása az ítélet indokolásá
ból bontható ki. Eszerint „az I. rendű terheltnek a 
Ságvári Endrével szemben tett intézkedés során kifej
tett magatartása több okból sem értékelhető bűncselek
ményként."11 A továbbiakban a bíróság két szálon in
dokolja meg a felmentő rendelkezést. Az egyik abban 
foglalható össze, hogy Kristóf László sem tettese, sem 
pedig részese nem volt Ságvári lelövésének. „cselek
ménye -  a többi eljáró csendőr esetleges felelősségétől 
függetlenül is -  nem valósított meg bűncselekményt." 
Az indokolásnak ezzel az elemével egyetértek. A bíró
ság azonban az indokolás másik szálán azt is leszögez
te. hogy „az intézkedés egésze -  a többi csendőr fegy
verhasználata -  szabályszerű, törvényes volt.” 13 Ezt az 
indokolást viszont már aggályosnak tartom, mivel az 
intézkedés egésze csak akkor nevezhető törvényesnek 
és nem pusztán szabályszerűnek, ha maga a jogrend 
egésze is törvényes és legitim. Újabb félreértések elke
rülése végett hangsúlyoznom kell, hogy ezzel nem a



Jog
többi csendőr büntethetősége mellett kívánok érvelni, 
hanem arra kívánok rámutatni, hogy a büntethetőség hi
ányának a megállapításához nincs szükség az intézke
dés egészének a legitimálására, viszont a szabályoknak 
megfelelő eljárás az illegitim jogrend körülményei kö
zött nem nevezhető föltétlenül törvényesnek.

A bírált előfeltevésre lehet következtetni az 1921:3. 
te.-re való hivatkozás kapcsán is. Ez a jogszabály az ál
lam és társadalom törvényes rendjének erőszakos föl
forgatására irányuló cselekményeket rendelte büntetni, 
de a bíróság nem vette figyelembe, hogy 1944 nyarán 
nem létezett az állam és társadalom törvényes rendje, 
így annak védelméről sem lehetett szó. Az 1921:3. tc.- 
re való hivatkozással, az állam törvényes rendjére való 
utalással a bíróság törvényesnek nyilvánította a 
Sztójay-Veesenmayer kormányt, ezáltal egy illegitim 
jogrendszer álláspontjára, értékrendbeli alapjára he
lyezkedett. Az 1921:3. tc.-re való hivatkozás a témában 
járatos történészek szerint téves is.14 és -  én ezt tartom 
fontosnak -  pontatlan: kihagyja a törvény szövegében 
szereplő törvényes jelzőt, az állam és társadalom rend
jéről szól csak az állam és társadalom törvényes rendje 
helyett, vagyis éppen azt a jelzőt hagyja figyelmen kí
vül. ami a kérdéses törvénycikk alkalmazását vitatható
vá tette, mivel Magyarországon 1944 nyara vonatkozá
sában törvényes rendről nem beszélhetünk.

Az implicit tartalmak, előfeltevések tisztázását rend
szerint az igazságszolgáltatás politikamentességére va
ló hivatkozással szokták elutasítani, mondván, hogy a 
bíró ne politizáljon, illetőleg -  mint esetünkben is - ,  
hogy a bíróságnak nem lehet feladata történelmi tények 
vagy ideológiák minősítése.

Azzal maradéktalanul egyetértek, hogy a bíróságnak 
nem lehet feladata ideológiák minősítése. Itt azonban 
nem ideológiák minősítéséről van szó. hanem bizonyos 
normák jogi jellegének és egy jogrendszer Iegalitási 
alapjának a megítéléséről. Ezért az indokolás egyik hi
bájának tartom, hogy nem nézett szembe a helyzet rend
kívüliségének és a jogrend érvényességének ezzel ösz- 
szefüggő problémájával. A 20. század egyik legelismer
tebb jogfilozófusának és büntetőjogászának, Gustav 
Radbruchnak a munkássága nyomán ismert és alkalma
zott a törvényes jogtalanság vagy törvénybe foglalt jog
talanság (gesetzliches Unrecht) kategóriája, amelyet kü
lönösen a második világháború utáni felelősségre voná
sok során alkalmaztak. Eszerint a formailag hatályos 
jognak vannak olyan normái, amelyek oly mértékben il
legitimek. igazságtalanok, ellentétesek az emberi jogok
kal, hogy jogi minőségük is hiányzik, ezért azokat a de
mokratikusjogállam bíróságai az elkövetéskor hatályos 
jog alkalmazása során nem vehetik figyelembe. A Leg
felsőbb Bíróságnak jelen esetben is ezt az elvet kellett 
volna alkalmazni Magyarországon 2006-ban. 1944. 
március 19. után az akkor formailag hatályos magyar 
jog egy része is törvénybe foglalt jogtalanságnak tekint
hető. Álláspontom szerint a törvénybe foglalt jogtalan
ság és az érvényes jog elhatárolásánál a megítélésnek 
nem szabad a normaszövegekre korlátozódnia, hanem 
azok gyakorlatát, az ún. élő jogot kell alapul venni.

1944. március 19-én megszűnt a magyar állam szu
verenitása, ezzel a kormányzat legitimitása, s ennek kö
vetkeztében csorbult a magyar jogrend legalitása is. A 
megszállás következtében megszűntek azok a különb
ségek, amelyek a Horthy-rendszert a nyílt diktatúráktól 
elválasztották, így mindenekelőtt az ellenzéki pártok és 
az ellenzéki sajtó korlátozott lehetőségei.15 A nem legi
tim jogrend legalitása csorbult, részlegessé vált. Nem 
vitathatóan megmaradt a magánjog, a közlekedési sza
bályok és más politikailag közömbös jogszabályok 
legalitása, de megszűnt a politikai büntetőjog és az erő
szakszervezetekre vonatkozó normák legalitása. Már
pedig, ha hiányzik a legalitás, akkor nem lehet beszélni 
a jogos védelem hiányáról sem, vagy ez a kategória leg
alábbis nem értelmezhető, mivel megkérdőjelezhető az 
elhárítani szándékozott támadás jogszerűsége. Rad- 
bruch mondja ki egy Hitlert szidalmazó férfit följelentő 
és ezzel kivégzését okozó igazságügyi tisztviselő kap
csán. hogy „aki ezekben az években valakit följelentett, 
-  tegyük hozzá: vagy előállított - ,  számolnia kellett és 
számolt is azzal, hogy a vádlottat nem az igazság kide
rítését és jogszerű ítéletét biztosító, jogi garanciákkal 
övezett törvényes bírósági eljárásnak, hanem az ön
kénynek szolgáltatja ki.” 16 

A megszállás előtti és utáni jogrend viszonyának 
kérdése az ítélet kapcsán kibontakozó vitában is megje
lent. Sípos Péter a két jogrend különbsége kapcsán azt 
emeli ki. hogy „a szuverenitás és a jogállamiság mindig 
és mindenütt elválaszthatatlanul föltételezik egymást. 
| _| Az idegen okkupáció viszonyai között nem létez
hetett legitim magyar jogállam, nem állott fönn olyan 
magyar jogrend, amelyet a csendőrnyomozók úgymond 
jogszerűen védelmezhettek."17 (Sipos Péter megállapí
tását annyiban módosítani kell -  ami azonban a dolog 
érdemét nem érinti - ,  hogy a szuverenitás és a jogálla
miság kapcsolata nem kölcsönös, hanem egyirányú: 
szuverenitás nélkül nem lehetséges jogállam, de nem 
minden szuverén állam jogállam is egyben, gondoljunk 
csak akár a náci Németországra vagy a sztálini Szovjet
unióra.) A Sipos Péter cikkére reflektáló Kónya István 
szerint „nem vitatható az a történelmi tény, hogy egy 
megszállt ország elveszti a szuverenitását. Úgyszintén 
az sem vitatható, hogy az 1944. március 19-e utáni 
helyzet -  éppúgy, mint a koncepciós ítélet meghozata
lának 1959-es időszaka -  nem felelt meg a jogállamiság 
kritériumainak. Ebből azonban nem vonható le alapos 
következtetés az állam legitimitásának hiányára, illetve 
az állam működését biztosító közigazgatás illegitim mi
voltára. így vélekedtek erről a második világháborút le
záró párizsi békekonferencián a „Szövetséges és Tár
sult Hatalmak” is, amelyek -  bár nem ismerték Sipos 
Péter offenzív hangvételű írásművét -  eleve megcáfol
ták mai gondolatmenetét. A hadiállapot megszüntetésé
ben megállapodó hatalmak ugyanis Magyarországot 
nem megszállt országként, hanem a hitleri Németor
szág szövetségeseként -  tehát államiságát kétségbe 
nem vonva -  kezelték, amikor kimondták, hogy „a há
borúért a felelősség ráeső részét viseli” (párizsi béke- 
szerződés, 1947).18
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Kónya István álláspontja három elemet tartalmaz: 

egy ténymegállapítást, egy módszertani álláspontot és 
egy érvet a módszertani álláspont mellett. A ténymeg
állapítással maradéktalanul egyetértek, álláspontjának 
másik két elemével azonban nem. A legitimitás meglé
téről vagy hiányáról tett megállapítás értékítélet, 
amelyre nézve pusztán ténymegállapításokból semmi
lyen megalapozott következtetés sem vonható le. Logi
kailag megalapozott értékítélethez csak akkor jutha
tunk, ha a premisszák között legalább egy értékítélet 
szerepel. Ez viszont azt is jelenti, hogy az értékítéletek 
mindig további, általánosabb értékítéleteket implikál
nak. amelyek végső soron négyféle érvényességi alap -  
kinyilatkoztatás, értelmesség. konszenzus vagy tényle
ges hatalom -  valamelyikére vezethetők vissza.19 Kó
nya István cikke egy értékítéletet tartalmaz arról, hogy 
a német megszállás utáni magyar állam- és jogrend, va
lamint az azt biztosító közigazgatás legitim volt. Erre a 
következtetésre csak akkor lehet eljutni, ha a legitimi
tás kritériumának és alapjának a  hatalom tényét tekint
jük. Ezzel viszont visszajutottunk az ítélet korábban bí
rált előfeltevéseihez. Kónya István gondolatmenetének 
harmadik eleme, a párizsi békeszerződésre való hivat
kozás ténybelileg helytálló, de az adott érvelésben irre
leváns: Magyarország felelősségét elsősorban nem a 
megszállás alatti, hanem a megszállás előtti kormányok 
tevékenysége alapozta meg.

A szuverenitás kérdését Zétényi Zsolt is vizsgálja, s a 
megszállt Magyarországot részlegesen szuverén állam
ként jellemzi, mivel a kormányzó a megszállás ellenére 
is képes volt legitim döntésekre, mint a budapesti zsidók 
deportálásának a megakadályozására vagy a fegyverszü
neti tárgyalásokra.'" Előrebocsátva. hogy a szuverenitás 
hiányát az előbb kifejtettek szerint nem tartom központi 
jelentőségűnek, a szuverenitás a jogállam tekintetében 
conditio sine qua non, de nem conditio per quam. Ezen 
túl Zétényi álláspontja azért is téves, mert a szakirodalom 
túlnyomó többségének álláspontja szerint nem lehetsé
ges részleges szuverenitás.21 A szuverenitás hiánya nem 
jelenti az autonómia, a mozgástér teljes hiányát is -  en
nek a tantételnek az iskolapéldáját a szövetségi államok 
tagállamai képezik. A korlátozott szuverenitás elméleté
nek névadóját Leonyid Brezsnyevnek hívták.

A két jogrend különbségének tárgyalását Tamás 
Gáspár Miklós azzal az érvvel egészíti ki. hogy Ságvári 
Endre „polgárháborús konfliktusban halt hősi halált.... 
(Ezért) a kérdés így hangzik: hogyan lehet megítélni a 
polgárháborús körülmények között elkövetett fegyve
res konfliktusokat, amikor nincs legitim állam.”22 Hogy 
mennyiben volt Magyarországon polgárháborús hely
zet, az elsősorban a történettudomány kompetenciájába 
tartozó kérdés, a polgárháborús helyzetek jogászi meg
ítélése viszont már a jogfilozófiát is érinti.

Tamás Gáspár Miklós -  feltehetően a cikk terjedelmi 
korlátái miatt -  nem fejtette ki, hogy mit ért polgárhábo
rús helyzeten,23 ennek következtében azt a Büntető Kol
légium cikke félreértette, így Tamás Gáspár Miklóssal 
szembeni érvelése nem helytálló. A Büntető Kollégium 
ítéletmagyarázata összemossa a legitim hatalom hiányá-
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val jellemezhető, belpolitikai értelemben vett polgárhá
borús helyzetet a hadijog értelmében vett polgárháborús 
körülményekkel. Ez utóbbinak valóban szigorú feltételei 
vannak, és a hatalmaskodások háborús bűntettként való 
megítélését valóban csak ez alapozhatja meg, a belpoliti
kai értelemben vett polgárháborús helyzet viszont az el
lenállási jog kérdését veti föl. A politikai értelemben vett 
polgárháborús helyzet alapvető jellemzője a legitim ha
talom hiánya. Ennek elméletét elsősorban Cári Schmitt 
dolgozta ki több írásában is. így különösen az 1932 nya
rán írt Legalitiit und Legitimitat című írásában és az ún. 
Preussenschlag-perben, 1932 novemberében, a Staats- 
gerichtshof előtt. Schmitt szerint „hamis a politikai hely
zetek azonos kezelése, a polgárháborús helyzetet, a konf
liktushelyzetet azonosítani valamilyen más békés normá
lis helyzettel." 11932 júliusában Németországban) „egyi
dejűleg volt polgárháborús helyzet és konfliktushelyzet. 
Polgárháborús helyzet, amelyben több hatalmas, erős és 
hatékony hatalmi eszközzel rendelkező szervezett párt 
állt egymással szemben, olyan pártharc, amelynek lénye
ge az volt. hogy egymást kölcsönösen illegálisnak, az ál
lam. a nép vagy a nemzet ellenségének nyilvánították, és 
arra törekedtek, hogy a legális hatalmi eszközöket a párt
harc fegyvereként használják. Azonnal fölvetődik a kér
dés: ki dönt arról, hogy egy párt vagy mozgalom illegá
lis-e vagy sem? Az illegálissá nyilvánítás vagy illegális
ként való kezelés nem egyedi tényállások büntetőjogi 
megítélésének a kérdése."24

A félreértések elkerülése végett szerintem helyesebb 
ezt a politikai értelemben vett polgárháborús helyzetet 
rendkívüli helyzetnek, abnormis helyzetnek vagy (nem 
pozitív jogi értelemben véve) rendkívüli vagy kivételes 
állapotnak nevezni. Ezt tette egyébként Varga Csaba 
több tanulmányában az 1990-es évek elején.25 Ezek a ki
vételes helyzetek jogilag annyiban relevánsak, hogy úgy 
vetik föl az alkalmazandó jog kérdését, hogy az rutinsze
rűen nem válaszolható meg. Álláspontom szerint 1944 
júliusában ilyen kivételes állapot volt Magyarországon.

Ebben az esetben viszont, általánosabban megfogal
mazva. arról van szó. hogy a jogállam bíróságainak a 
korábbi önkényuralmi rend idején megvalósított cse
lekmények megítélése során mennyiben kell alkalmaz
niuk a jogállam jogi alapelveit, mindenekelőtt a nullum 
crimen és a visszaható hatály tilalmának elvét. Erre a 
jogfilozófiában lényegében három válasz született:

(1) Hart szerint a rendkívüli helyzetben nyíltan ki 
kell mondani, hogy ezeket az elveket föl kell függesz
teni. Varga Csaba is efelé hajlik.

(2) Sólyom László és a magyar Alkotmánybíróság 
álláspontja szerint a jogállami elveket maradéktalanul 
érvényesíteni kell.

(3) Radbruch szerint a jogállami elveket érvényesíteni 
kell, de sajátosan értelmezve; ez a híres törvénybe foglalt 
jogtalanság tétele. Hogy ezen álláspontok közül jogpoli- 
tikailag melyik indokolt és politikailag melyik valósítha
tó meg vagy legalábbis célszerű, az nagymértékben függ 
a rendszerváltás jellegétől és körülményeitől.

Varga Csaba szerint jogilag egyértelmű válasz az 
ilyen kérdésekre nincs. Nem is lehet, mert a normális ál-
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lapotoktól, a társadalmi rutintól elütő határhelyzetekben 
a jog mindig ambivalens. Én inkább úgy fogalmaznék, 
hogy ezekben az esetekben is létezik jogilag elfogadha
tó válasz, van, amikor jogilag több helyes válasz is lehet, 
és van. amikor -  az alapvető politikai és jogi elvek alap
ján -  csak egy. Ez az elvekkel való összefüggés viszont 
azt is jelenti, hogy az elkövetéskor hatályos jog alkal
mazhatóságának a kérdésében elfoglalt álláspont bizo
nyos elveket megerősít vagy meggyöngít. (Mint 
Dworkin nyomán ismeretes, az elvek és a normák között 
egyebek mellett az a különbség, hogy a normák vagy ér
vényesek, vagy nem. az elvek pedig többé-kevésbé 
azok.) A Legfelsőbb Bíróság ítéletében és a Büntető 
Kollégium cikkében azonban nemcsak közvetve foglalt 
állást azáltal, hogy az 1944 júliusában hatályos jogrend 
egészét alkalmazandónak nyilvánította, hanem azon va
lamivel még túl is ment, amikor az intézkedéseket fenn
tartások nélkül törvényesnek minősítette.

Ami viszont a Kristóf-ügy és más hasonló ügyek kap
csán sajátos, az az. hogy egy önkényuralmi rendben el
követett cselekmény önkényuralmi, finomabban nem 
jogállami megítélésének a jogállami elbírálásáról van 
szó. Az önkényuralmi vagy nem jogállami jogalkalma
zás számára vagy Kristóf vagy Ságvári bűnös, ebből az 
osztályharcos logikából következett Kristóf bűnösségé
nek a megállapítása. Lényegében ennek a merev 
dichotóm logikának a megfordítását jelenti a jogos véde
lem feltétlen elutasítása, aminek aztán a logikus konzek
venciáját már csak a jobboldali sajtó vonta le: Ságvári 
gyilkos volt. Kérdés azonban, hogy ez így van-e, vaey 
pontosabban megfogalmazva, minden esetre igaz-e. Ál
láspontom szerint a jelzett kivételes állapotban a jogos 
védelem -  jogellenes támadás dichotómiája nem alkal
mazható. pontosabban az abból következő jogkövetkez
mények -  ti. hogy valamelyik büntetendő -  nem állapít
hatók meg. Ilyen körülmények között különös jelentősé
ge van annak az egyébként általános érvényű tételnek, 
hogy egy magatartás büntethetőségének hiánya még 
nem jelenti feltétlenül a magatartás jogszerűségét.

Zétényi Zsolt a két jogrend viszonyát illetően vitatja 
azon megállapításom helyességét, amely szerint a nem 
legitim jogrend legalitása részlegessé vált. Ennek kap
csán azzal érvel, hogy „a törvényes rend nem szűnt 
meg, a legalitás ebben a korban sem szenvedett lénye
ges csorbát. Az erőszakszervezetekre vonatkozó nor
mák legalitásának, azaz szabály jellegének a megszűné
se ezen szervezetek működésképtelenné válását, az ál
lam teljes védlelenségét, az egész államrend és jogrend 
fölbomlását jelentette volna. [...]  Jogrend az önkény- 
uralomban is van.” Ez az érvelés egyrészt azonosítja a 
legalitást és a szabály-jelleget, holott a radbruchi for
mula alapján a kettő nem azonos; továbbá azonosítja a 
jogrendet és a törvényes rendet; végül az 1944 nyarán 
létező állam- és jogrendet védelemre méltónak nyilvá
nítja. Ez utóbbiról már bőven volt szó, most csak a jog
rend és törvényes rend különbségéről. A jogrend for
mális kategória, a jogi rendezettség állapotát, a jogsza
bályok létét, azok betartását és betartatását jelenti, a tör
vényesség viszont a jogrend tartalmára vonatkozik, tör

vényesnek csak az a jogrend tekinthető, amelyben az 
alapvető emberi jogok érvényesülnek.26

Álláspontjának alátámasztására Zétényi Zsolt egy
részt a miniszterelnök által fölkért szakértői bizottság 
szakvéleményére, másrészt pedig Moór Gyulára hivat
kozik. Függetlenül attól, hogy mennyire tartjuk mara
déktalanul helyesnek az említett szakvéleményben 
foglaltakat,27 az 1944-es állapotok kapcsán arra való hi
vatkozás egyrészt nem releváns, másrészt téves előfel
tevést implikál. A szakvélemény az itt tárgyalt össze
függések tekintetében azért nem releváns, mert a szak- 
vélemény kifejezetten „az 1949 és 1990 között elköve
tett, a társadalmi igazságérzetet sértő magatartások, il
letve előnyök megítélésének, a felelősség megállapítá
sának elveiről és jogi feltételeiről” szól.28 A téves elő
feltevés abban foglalható össze, hogy elmossa az 1945. 
és az 1990. évi rendszerváltozás különbségét. Mindkét 
esetben közös vonás a megelőző rendszer legitimitásá
nak a hiánya, de a rendszerváltozások eltérő jellegéből, 
körülményeiből a felelősségre vonások vonatkozásában 
a legalitások eltérő megítélése következett. Az 1990. 
évi változás békés, tárgyalásos jellege indokolta a jog- 
biztonság hangsúlyozását, a jogfolytonosságot, a visz- 
szaható hatály elutasítását. Sólyom László erről a kö
vetkezőket írja: „Magyarországon az »átmenet« külö
nösen fokozatos volta miatt a jogállam megkülönbözte
tő szerepe nagyon fontos volt. Nálunk a rendszerváltás 
előtti időben is élvezhetőek voltak bizonyos szabadsá
gok. anélkül azonban, hogy garantáltak lettek volna. 
f . . . |  | Ezért | a magyar Alkotmánybíróság jogállamfelfo
gását a jogbiztonság túlhangsúlyozásával szokták jelle
mezni: s valóban, a jogbiztonság és a jogállamiság szin
te szinonim használata az elévülési ítéletek kapcsán vált 
ismertté külföldön is. |. . .J  Az Alkotmánybíróság kife
jezetten a magyarországi rendszerváltás sajátosságait 
értékelve (...]  jutott a jogállamiság és a formális garan
ciák feltétlen érvényességéhez."29 1990-nel szemben 
1945-ben teljes volt a diszkontinuitás (Debrecenben 
nemzetgyűlés. Pesten Duna-part), ezért a részleges 
visszaható hatály elismerése volt a helyzetnek megfele
lő megoldás.

Zétényi Moór Gyulára oly módon hivatkozik, hogy ő 
is „ugyanezt a véleményt fejti ki, amikor létezőnek te
kinti a bitorló hatalom által teremtett jogviszonyokat." 
A hivatkozott helyen Moór Gyula a következőket írja: 
„Aki a forradalmi jog keletkezésének lehetőségét ta
gadná, az ellentétbe jönne a világtörténelem tanúságá
val, amely azt bizonyítja, hogy jogsértésből (hódítás
ból, bitorlásból, forradalomból vagy államcsínyből) 
igen gyakran új jog keletkezett. A forradalmi tényeknek 
jogalkotó hatalmát a legitimista fölfogás is elismeri a 
közjogi postliminium intézményében, amely nem jelent 
egyebet, mint azt, hogy a bitorló hatalom olyan jogvi
szonyokat teremthet, amelyeket a visszatérő legitim ha
talom is elismerni kénytelen, (Például a magyar 1920:1. 
te. 9. §)”30 A Moór által hivatkozott jogszabály „az al
kotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom 
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről" címet viselte, 
és annak 9. §-a a következőket tartalmazta: „Az úgyne-
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vezett népköztársaság és tanácsköztársaság szerveinek 
néptörvény, rendelet vagy más elnevezés alatt kibocsá
tott mindennemű rendelkezései érvénytelenek. Hason
lóképen érvénytelenek az úgynevezett nemzeti taná
csoknak és szerveiknek mindennemű rendelkezései és 
határozatai is. Az Országos Törvénytárból az oda beik
tatott úgynevezett néphatározat és néptörvények töröl
tetnek. Felhatalmazza azonban a nemzetgyűlés a mi
nisztériumot arra. hogy az úgynevezett népköztársaság 
szerveinek rendelkezéseit, amennyiben a jogrend és a 
jogbiztonság érdekében szükséges, az alkotmány kere
tében saját felelősségére ideiglenesen hatályban tart
hassa. vagy helyettük új rendelkezéseket állapíthasson 
meg. Addig is, amíg a minisztérium ebben a tárgyban 
intézkedik, az úgynevezett népköztársaság szerveinek 
rendelkezései ideiglenesen alkalmazásban maradnak, 
amennyiben tartalmuknál fogva az alkotmánnyal, a 
fennálló törvényekkel és törvényerejű szokásjoggal 
nem ellenkeznek, vagy törvényes felhatalmazás köré
ben keletkeztek és még megszüntetve nem lettek. A mi
nisztérium továbbá felhatalmaztatik, hogy a törvényho
zás további rendelkezéséig rendelettel megtehesse azo
kat az intézkedéseket, amelyek az úgynevezett tanács- 
köztársaság szerveinek rendelkezéseivel létesített álla
pot megszüntetésére és a jogrend helyreállítására szük
ségesek. Utasíttatik a minisztérium, hogy amennyiben a 
jelen $-ban említett rendelkezések tárgyában a törvény- 
hozás további intézkedése szükséges, evégből mielőbb 
megfelelő törvényjavaslatokat terjesszen a nemzetgyű
lés elé.” Úgy vélem, további magyarázatot nem igényel 
annak igazolása, hogy Moór álláspontja semmiképpen 
sem tekinthető azon állítás mellett releváns érvnek, 
hogy „az állam és a társadalom törvényes rendje léte
zett 1944 nyarán” ’1 is.

A Legfelsőbb Bíróság ítéletének a radbruchi formu
la helyett a dogmatikus törvénypozitivizmus képezi a 
láthatatlan előszavát. Annak előfeltevése az állam szük
ségszerű erkölcsiségébe vetett hit. „a törvénypoziliviz- 
mus számára a jog érvényességi alapja a hatalom." Ez 
a törvénypozitivizmus a jogbölcseletben már régóta túl
haladott álláspont, ugyanakkor a joggyakorlatban „ál
lamjogi normálhelyzetekben máig eredményes maradt, 
kivételes helyzetekben azonban megmutatkozik prob- 
lematikussága.”32 Alapvető hátránya ennek a jogfilozó
fiai álláspontnak, hogy „nem nyújt semmiféle jogi kor
látot a totalitárius perverziókkal szemben. Jogállam és 
önkényuralmi rendszer a törvénypozitivizmus számára 
nem különböztethetőek meg. [...] A törvénybe foglalt 
jogtalansággal szemben nincs jogászilag (juristisch) 
megindokolható ellenállási jog .” Figyelmen kívül 
hagyja, hogy „minden jogi norma értékvonatkozású. A 
pozitivizmus [...) megkísérli, hogy a jognak ezt a köz
ponti elemét [...]  a jogfogalomból kikapcsolja.”33

Ez a dogmatikus törvénypozitivizmus fejeződött ki 
abban is, hogy a fegyverhasználat vizsgálatánál nem 
vették figyelembe, hogy milyen cél, milyen rend érde
kében történik a fegyverhasználat.

Véleményem szerint a Legfelsőbb Bíróság ítéletének 
nem kellett (volna) állást foglalni Sásvári magatartásá-
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nak jogi minősítését illetően (volt vagy nem volt jogos 
védelem), az elméleti vizsgálódás során azonban ez 
aligha kerülhető meg. A jogos védelem kategorikus ta
gadásából viszont Ságvári bűnössége és büntethetősége 
következne.

Összehasonlításul: 1945-ben Németország amerikai 
övezetében törvényben mondták ki. hogy azok a cse
lekmények. amelyek a nácizmus és a militarizmus ellen 
irányultak, nem büntethetőek.34 Ugyancsak Németor
szágban egy katonaszökevény férfi 1943-ban lelőtte a 
letartóztatására érkező őrmestert, majd sikerült Svájcba 
jutnia. 1945-ben hazatért, majd egy érték vakságban 
szenvedő jogpozitivista ügyész vádat akart ellene emel
ni, az eljárást azonban a végszükségre hivatkozással 
megszüntették, azon az alapon, hogy „amit a hajdani 
jogvédők jogként szolgáltattak, az ma már érvényét 
vesztette. A Hitler és Keitel hadseregéből történt szökés 
a mi fölfogásunk szerint nem jelent olyan vétket, amely 
a dezertálót becstelenné, és büntetését jogossá tenné; 
nem szolgál alapul bűnösségének megállapításához.”3'' 
Véleményem szerint a végszükség alkalmazhatósága 
annak ellenére megfontolandó, hogy a Csemegi-kódex 
az elkövető vétlenségét a végszükség alkalmazhatósá
gának a feltételévé tette, mivel a vétkesség-vétlenség 
kérdésében az adott történelmi helyzet sajátosságai kel
lőképpen figyelembe vehetőek.

Míg a jogos védelem vagy a végszükség alkalmazha
tósága a jogállami büntetőjog problémája, addig 
Ságvári Endre magatartásának egy lehetséges további 
szempont szerinti megítélése már kifejezetten jogfilo
zófiai kérdés. Ez az ellenállási jog problémája. Míg a 
törvénybe foglalt jogtalanság formulája elsősorban az 
önkényuralmi rend érdekében elkövetett cselekmények 
jogállami megítélésére vonatkozik, addig az ellenállási 
jog vagy jogszerű ellenállás intézménye az önkényural
mi rend sérelmére elkövetett magatartások jogállami 
megítélésére.

Az ellenállási jognak hosszú története van. legyen sza
bad most csak az Aranybullára és az 1789. évi Deklaráci
óra utalni, amely szerint az ember természetes és elévül
hetetlen jogai közé tartozik az elnyomással szembeni el
lenállás joga.36 Az intézmény lényegét és alkalmazható
ságát Arthur Kaufmannak. a jeles német jogfilozófusnak 
és büntetőjogásznak, Radbruch tanítványának és művei 
gondozójának az álláspontján kívánom bemutatni.

Kaufmann abból indul ki, hogy az ellenállási jog 
problémája szorosan összefügg a jogérvényesség prob
lémájával, a pozitív „jog” is lehet „törvénybe foglalt 
jogtalanság”, érvénytelen „nem-jog”, amellyel szem
ben elképzelhető az ellenállási jog. Annak természete
sen szerepe van, hogy egy jogrendszeren belül csak 
egyes törvények érvénytelenek vagy hogy az állam 
mint olyan nem-jogállam vagy önkényuralom 
(Unrechtsstaat). (Az Unrechtsstaatot talán a legszeren
csésebb önkényuralomnak fordítani, s hangsúlyozni, 
hogy ez a kategória nem csak a terrorra épülő diktatú
rákat fogja át. hanem mindazokat a modern államokat, 
amelyek a jogállamiság kritériumainak nem felelnek 
meg. tehát az ún. puha diktatúrákat, autokratikus rezsi-



meket is.) A második esetben egy illegitim (elsőbbség 
elleni ellenállásról van szó. az elsőben pedig a jogál
lamban kifejtett ellenállásról (amit ma többnyire polgá
ri engedetlenségnek neveznek), esetenként pedig „nagy 
ellenállásról” és „kis ellenállásról” is beszélnek.

Annak eldöntéséhez, hogy az ellenállásnak van-e 
igazoló alapja, jogi kritériumokat is meg kell adni, nem 
pusztán morálisakat. A problémát itt az jelenti, hogy 
egy jogrendszer saját rendszeren kívüli ellenőrzését 
nem képes rendszerintern módon intézményesíteni.

Az ellenállási jog hosszú története során (Arisztote
lész, Aquinói Tamás. Luther. Melanchton -  máig) ki
kristályosodtak meghatározott kritériumok, amelyek 
megléte esetén az önkényuralommal szembeni ellenál
lás igazoltnak tűnik (a részleteket illetően persze sok 
minden vitatott).

a) Az ellenállási jognak a társadalom önvédelme
ként (sozialer Notwehr) kell megjelennie, mivel egy 
olyan bűnös felsőbbség ellen irányul, amelyik hatalmát 
olyan módon gyakorolja, hogy azáltal a nép pszichikai 
vagy fizikai fenyegetettségét és veszélyeztetettségét 
idézi elő.

b) Az ellenállás, mindenekelőtt az aktív és erőszakos 
ellenállás föltételezi az államhatalommal való nagyfo
kú visszaélést, az állami (elsőbbségnek egyértelműen a 
közjó és az alapvető emberi jogok ellen támadóként 
kell megjelennie.
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