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érdemes idézni: „Eme Streitfrage hildete die BeteiUgung dér 
weiblichen Familienmitglieder, insbesondere dér Witwe dér 
Erblassers. au dér Erbschaft eines ohne mannliche Descendenz 
Verstorbenen. Nach Battdh. 2. 3, 46 Imid se hon Ni rakta 3. 4) 
sitid die Frauen unfahig zn érben, was mit einer Vedaslelle TS 
6. 5, 8. 2 hentesen nird. die freilicli in dér Tliat anf die 
Somaopfer Bezitg hat. Audi Áp. 2. 14. 2-4 erwahnt die Witwe 
gar nicht und die Tochter nur subsidicir nach den Sapindas. 
Gátit. 28. 21 fiigt zu den oben genannten Érben noch die Witwe

Jog
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hinzu. womit ttber nach Haradatta nur gesagt sein soll. dass die 
Érben fiir die Frauen sorgen oder eventuell dinen einen fiir 
ihren Unterhalt aitsreichenden Ante.il an den Felderít u. s. tv. 
anweisen sollen. Eine atulere Möglichkeit besteht nach Gaut.
28. 22 darin. dass die Witwe durch niyoga l§ 20) einen Sohn 
bekommt. Vas. 17. 55-56 fasst diese Möglichkeit alléin in das 
Atige. Auch Hör. 4. 9 spricht dér Witwe nur Unterhalt zu. 
Sankalikhita dagegen beruft direkt nach den Briidern die Elleni 
oder die álleste Frau zűr Erbschaft. Vi. 17. 4 ff. und 2. 135 f.
nemien sogar die Witwe und dann die Töchter...... als die niich-
sten Érben beim Felilen mannlicher Descentenz..." (Jolly, 
Julius: i. m., 85. p. 24. §.). -  Kautilya’s Arthasastra 187. p., III.
VI. 162.
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A jogalkalmazás 
politikai befolyásoltsága

Magyarország 20. századi történelme során a bírói 
szervezetek függetlenségének alapelve és a pártat

lan ítélkezés követelménye számos alkalommal 
szenvedett kisebb-nagyobb csorbát egy aktuális poli
tikai érdek megvalósításának előtérbe helyezése miatt. 
A közvélemény előtt ezen időszakok közül közismertek 
a Rákosi-korszak és az 1956-os forradalmat követő 
megtorlás éveinek törvénytelenségei. A hazai népbí
ráskodás esztendei a fenti szempontból nézve azonban 
kevésbé ismeretesek, talán azért is. mert azok általános, 
történeti és jogi megítélése mind a mai napig megle
hetősen problematikus. Szükség volt a népbíróságok és 
azok sajátos joganyagának életre hívására? Részre
hajlás nélküli fórumai voltak a háború utáni igazság
szolgáltatásnak ezek a különbíróságok? Dolgoza
tomban e két kérdés megválaszolásának elősegítésére 
próbálok -  a népbírósági joganyag teljes körű áttekin
tését mellőzve -  jogi érveket és levéltári forrásokat fel
sorakoztatni.

A  népbíróságok létrehozása 
és a népbírósági jog megalkotása

A  szövetséges hatalmak vezetői már a második vi
lágháború alatt közzétett nyilatkozataikban egyér

telműen állást foglaltak a háborús bűnösök felelősségre 
vonásának szükségességéről. Döntés született arról is, 
hogy a fegy vemyugvást követően meginduló ítélkezést 
-  tekintettel az addig még soha nem látott méretű 
háborús pusztításokra, a korábban elképzelhetetlen 
módon és mértékben végrehajtott népirtásra -  ne az 
igazságszolgáltatás hagyományos szervezetei, hanem 
külön e célra létrehozott politikai fórumok végezzék 
majd.1 A háborúból vesztesként kikerülő Magyar-

Tánczos-Szabó Ágota

Pártatlan
igazságszolgáltatás 
vagy politikai megtorlás?
Adatok a népbírósági jog és 
ítélkezési gyakorlat történetéhez

országot e nagyhatalmi állásfoglalások végrehajtására 
az 1945. január 20-án Moszkvában megkötött fegyver
szüneti egyezmény 14. pontja kötelezte, amely rögzí
tette hazánk részvételét a háborús bűncselekményekkel 
vádolt személyek feletti ítélkezésben. Az elmondottak
ból következően tehát az Ideiglenes Nemzeti Kormányt 
elsősorban a nemzetközi kötelezettségek diktálta poli
tikai szükség, és nem a számonkérések lefolytatásához 
szükséges intézményi és jogszabályi háttér hiánya 
terelte abba az irányba, amely a hazai népbíráskodás 
bevezetéséhez vezetett. Ezt a vélekedést látszik igazol
ni a jogi szakirodalom mai álláspontja is, amely szerint 
a háborús bűnösöknek a hatályos jogi keretek közötti 
felelősségre vonásához kellő alapot adtak azok a ren
delkezések, amelyek például az 1921:3. törvény
cikkben2 vagy az 1940-es évek elején megalkotott bün
tetőjogi törvényekben3 szerepeltek. Ennek lehetőségét 
igazolhatja az is, hogy a rögtönbíráskodásra és az 
internálásra vonatkozó szabályokat a népi demokrácia 
az előző rendszertől fenntartás nélkül átvette.4 Ezek a 
körülmények a megalkotott anyagi és eljárásjogi szabá
lyokra egyaránt rányomták a bélyegüket.5 A népbírósá
gi jog visszaható erejének deklarálása, az elévülés
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tagadása, a bűnvádi perrendtartás számos garanciális 
intézményének hiánya, a laikus ítélkezés, valamint a 
perorvoslati rendszer korlátozottsága -  mindezek olyan 
momentumok, amelyek problematikussá teszik az igaz
ságszolgáltatás e különleges fórumainak a megítélését.

Hazánk első kodifikált -  1945-ben is hatályban lévő 
-  büntető törvénykönyvének első paragrafusa kimond
ta: Bűntettet vagy vétséget csak azon cselekmény
képez, melyet a törvény annak nyilvánít. Bűntett vagy 
vétség miatt senki sem büntethető más büntetéssel, mint 
a melyet arra, elkövetés előtt a törvény megállapított.” 
A Csemegi-kódex e szakasza a feudális jogbizonytalan
ság elleni harc jegyében létrejött klasszikus büntetőjogi 
irányzat által már a 18. században megfogalmazott 
„nullum crimen sine lege”, illetve a „nulla poena sine 
lege" princípiumait emelte törvényi erőre. A népbírósá
gi rendelkezések rögzítése során a jogalkotók -  annak 
érdekében. „hogy mindazok, akik a magyar népet ért 
történelmi katasztrófa okozói, illetve részesei voltak, 
mielőbb elnyerjék büntetésüket" -  rendeletben rögzítve, 
utólagosan alakították ki a háborús és népellenes bűn- 
cselekmények törvényi tényállásait és a rájuk vonatko
zó büntetési tételeket.6 A visszaható hatály deklarálása 
egyúttal a fenti alapelvi követelmények figyelmen kí
vül hagyását, valamint a törvényesség eszméjének a 
megsértését jelentette.7

Az első népbírósági rendelet preambuluma szerint a 
népbíráskodás intézményének életre hívását -  amint az 
a fent idézettekből is kitűnik -  a háborús bűnösök 
felelősségre vonása tette szükségessé. Feltehetően e fő 
célkitűzés eredményes megvalósítása érdekében került 
sor a jogbiztonság követelményével összhangban lévő 
korabeli szabályozás félretételével egyidejűleg a 
büntethetőség időbeli korlátainak a kiterjesztésére is. A 
háború alatt elkövetett cselekmények elévülési ideje a 
fegyverszünet megkötésének napjával, az 1919-es poli
tikai gyilkosságoké pedig 1944. december 21-ével vette 
kezdetét.8 A népbíróságokról írt, 1979-ben megjelent 
összefoglaló munkájában Lukács Tibor ezeknek a dön
téséknek a szükségességét így magyarázta: „Helyes 
történelmi és politikai érzékre vallott, hogy az NBR [az 
első népbírósági rendelet] nemcsak azoknak a 
felelősségét deklarálta, akik az országot a náci Német
ország oldalán közvetlenül a háborúba sodorták. A 
történteket a 25 évre visszanyúló népellenes politika 
egyenes következményeként fogták fel, ezért bizonyos 
cselekmények tekintetében az NBR büntetni kívánta a 
negyedszázados Horthy-rezsim és a Szálasi-féle nyílt 
fasiszta rezsim politikájáért felelős személyeket is."‘> 
Mindez természetesen jogi indokolásként aligha fogad
ható el.

A népbírósági perjog az 1896. évi eljárási törvény 
leegyszerűsítésével, annak számos garanciális intézmé
nyét elhagyva született meg. így például hiányzott a 
vizsgálati szakasz, amely a nyomozás során felderített 
tények bírói kontrollálását tette lehetővé. A vizsgá
lóbíró kiiktatásával annak jogosultságai a végrehajtó 
hatalom által utasítható népügyészre szálltak, ezzel 
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jelentősen megnövekedett. Az ugyancsak mellőzött 
vádtanács működése biztosította a klasszikus bűnvádi 
eljárás során, hogy vádat csak az ellen emelhessenek, 
akit független bíróság is megvádolt. A népbírósági 
eljárásjog szerint e jogosultság szintén a népügyészt 
illette. Az ártatlanság vélelmét hirdető, illetve a preju- 
dikáció tilalmát kimondó alapelvekkel szemben állt az 
első népbírósági rendelet 48. szakasza, amely lehető
séget adott arra, hogy a népbíróság a bizonyítási eljárás 
teljes lefolytatása előtt a már bebizonyítottnak látszó 
bűncselekmények tekintetében közbenszóló határozat
tal megállapíthatta a vádlott bűnösségét. Mindezek az 
eljárás alá vont személy jogait védő biztosítékok csor
bulását, ugyanakkor a nyomozóhatóság és az ügyész 
mozgásterének megnövekedését eredményezték. A tár
gyalás a politikai pártok és a szakszervezetek által 
delegált laikus képviselőkből álló öt-, a későbbiekben 
hatfős tanácsa előtt zajlott.10 A vezető szakbíró csupán 
tárgyalásvezető jogkörrel rendelkezett, az ítélet megho
zatalába nem szólhatott bele, így lényegében a bíróság 
politikailag kötötté vált.11 A terhelt kezdetben csak a 
legsúlyosabb büntetések ellen fellebbezhetett, a későb
biekben a háborús bűncselekmény elkövetésért elítéltek 
jogorvoslati lehetőségeit tovább korlátozták.12 Az 
1947:34. törvénycikk a fellebbezési jogot is megszün
tette. helyette a semmisségi panaszt vezette be, amelyet 
azonban csak jogsértés esetén lehetett benyújtani, tény
beli kérdés ügyében nem jelentett perorvoslatot.

A jogszabályok előkészítését végzők differenciálás 
nélkül határozták meg a népbírósági rendelkezések 
személyi hatályát, amelyek egyaránt vonatkoztak a pol
gári egyénekre és a fegyveres erők. beleértve a rend
őrség és a csendőrség tagjaira is.13 A jogalkotók nem 
voltak tekintettel a miniszterek speciális felelősségét 
rögzítő 1848:3. törvénycikkre sem.

Szakítva a korábbi szabályozással, a népbírósági 
büntetőjog nem számolt a fiatalkorúak sajátos helyze
tével: cselekményeik jellegét, bűnösségüket és társadal
mi veszélyességüket lényegileg ugyanolyannak tekin
tette. mint a felnőttekét, nem téve valódi különbséget a 
rájuk kiszabott büntetési nemek és azok mértéke tekin
tetében sem. A fiatalkorúak esetében korábban ismert 
dorgálás és próbára bocsátás intézményeiről szó sem 
esett a kodifikált joganyagban. Az első népbírósági ren
delet halálbüntetés kiszabását nem. börtön- vagy fegy
házbüntetés alkalmazását pedig csak a 15. életévét 
betöltött fiatalkorúval szemben engedte meg. A máso
dik népbírósági rendelet azonban már feloldotta ezeket 
a korlátozásokat is.14

A fenti rövid áttekintésből is egyértelműen kitűnik, 
hogy a népbírósági anyagi és eljárásjog a polgári kor
szak jogfejlődési eredményeit a köztörténetből ismert 
politikai célok megvalósíthatósága érdekében számos 
ponton áttörte, teret engedve ezzel a jogi önkény szá
mára. A következő fejezetben felvillantott esetek pedig 
majd arra is rávilágítanak, hogy e sok szempontból 
kifogásolható joganyag következetes alkalmazása a 
népbíróságok mindennapi működése során további 
csorbát szenvedett.
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A népbíróságok ítélkezésének 
befolyásolása

A z 1911. évi polgári perrendtartást életbe léptető 
1912:54. törvénycikk 88. szakasza a pártatlan 

ítélkezés biztosítása érdekében rendelkezett arról, hogy 
az ítélőbíráknak a bíróságnál folyamatban levő ügyek
ben a felektől, képviselőiktől vagy harmadik személy
től magánértesítést (információt) nem szabad elfogad
niuk. Az említett paragrafus érvényét az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány 2590/1945. M. E. számú rendelete a 
népbírákra is kiterjesztette. A fenti jogszabály hatály
balépésével egy időben lényegében megkezdődött a 
népbíróságok tagjainak megkörnyékezése, vagy leg
alábbis valószínűsíthető, hogy már a népbíróságok ítél
kező tevékenysége megindulásával számolt ennek 
lehetőségével a jogalkotó.15 Az országos és helyi szin
ten egyaránt zűrzavaros, -  a Vörös Hadsereg és a Szö
vetséges Ellenőrző Bizottság jelenléte következtében -  
gyakran kiélezett belpolitikai helyzetben azonban sok
szor nehéz, vagy szinte lehetetlen volt elejét venni az 
efféle jelenségeknek. Egy ilyen esetre derül fény a 
Bajai Népbíróság egy szociáldemokrata népbírájának 
az igazságügy-miniszterhez intézett jelentéséből, 
amelyhez a neki címzett névtelen fenyegető levelet is 
csatolta: „Tisztelt Népbíró Úr! Tudomásunkra jutott, 
hogy rajtad múlik, hogy Salamon elvtársunkat törtöm
ben [sic!] akarod jutatni, jó  gondolt meg [sic!], mert 
esetleg elvtársakkal szemben fogod találni magad, mert 
olyan embert, mint Salamon, aki a múltban és a jelen
ben nem mint kommunista, hanem mint forradalmár 
mindenkormegálja [sic!] a helyét és nem tűrhetjük azt, 
hogy ilyen összetételű népbíróság a börtönben jutatja 
[sic!], aminek te lehetsz az oka ha Salamon elvtársunk 
börtömben [sic!] kerül. Én tégedet [sic!] figyelmez
tetlek, jó  gondold meg nagyon sajnálatos, hogy a Pol
gári demokrata mellerünk [sic!] foglal helyet és te a 
Szociáldemokrata párt kiküldöttje vagy és el akarsz 
ítéltetni egy olyan embert ki a proletárság és a demok
ráciáért harcol. Zárom soraimat. Elvtársi üdvözlettel: 
egy jo  akarod [sic!] ki figyelmeztett [sic!]. 
Vigyázz/////”16 A Bajai Népbíróság végül 6 hónap 
börtönbüntetést szabott ki a levélben említett Salamon 
elvtársra, a NŐT másodfokú ítélete azonban felmen
tette a terheltet a fenti vádak alól.17 A megfenyegetett 
népbíró további sorsáról, illetve arról, hogy őt a későb
biekben bármilyen atrocitás érte volna, nincs tudomá
sunk.

Egy másik alkalommal még egy ennél is képtelenebb 
esemény zajlott le a Bajai Népbíróság hivatalos helyi
ségében. A bíróság baloldali szervezkedők feljelen
tésének vádja miatt eljárást folytatott egy dávodi föld
műves és felesége ellen, amely végül -  a büntethetőség 
elévülése miatt -  felmentéssel végződött. A soron 
következő büntetőügy tárgyalása közben a teremben 
megjelent az MKP bajai szervezetének titkára, és az 
elsőként letárgyalt ügy irataiba kért és kapott betekin
tést a tanácsvezető bírótól, majd az újabb ítélethirdetést

követően szót kért a népbíróságtól. A titkár előadta, 
hogy a dávodi kommunisták, mint a szóban forgó ügy 
sértettjei, panaszt emeltek az MKP bajai szervezete 
előtt, majd hozzátette, hogy a kommunista párt a leg
nagyobb mértékben sérelmesnek tartja a népbíróság 
döntését, és tiltakozik az ellen, sőt lépéseket kíván tenni 
annak megváltoztatása érdekében, s ha kell, elmennek a 
minisztériumba is. A funkcionárius emelt hangon, éles 
szavakkal bírálta a népbíróság működését, gúnyosan 
üdvözölte a tanácsvezetőt, mert „zseniálisan" vezette a 
tárgyalást. Kijelentette, hogy „...ha annak idején, 
amikor a kommunisták a bíróság előtt állottak, a 
bíróság elnöke így vezette volna a tárgyalást, a kom
munista vádlottak örültek volna, hogy a védelem ily 
'szépen' érvényesülhet. [...] a Népbíróság reakciós 
érzelmű, a demokrácia elveit megsérti, a vádlottaknak 
kedvez, a bűnösök védelmének előterjesztésére túlsá
gosan tág teret enged”. A  népbíróság vezetőjének 
helyettese tiltakozott a vádak ellen, azokat a maga és a 
népbírák nevében visszautasította. Válaszában többek 
közt azt is kijelentette, hogy a népbíróság tagjai úgy a 
letárgyalt, mint minden más büntetőügyben a legna
gyobb lelkiismeretességgel, részrehajlás nélkül, esküjü
ket betartva, felelősségük tudatában határoznak. Végül 
hozzátette, hogy a bíróság működését csak az arra hiva
tott felettes hatóság bírálhatja felül. A népbírósági ta
nács a történtekről, mint illetéktelen befolyásolási kí
sérletről számolt be vezetőjének, amely a népbíróság 
munkáját erősen megzavarta, annak tekintélyét sú
lyosan sértette.19 A bajai párttitkár két nappal később a 
népbíróság vezetőjét is felkereste, és neki is a szemére 
vetette, hogy a népbírák a védelem irányában részrehaj
lók. és a tárgyalást a „Verbőczy idején készült perrend
tartás szabályai szerint vezetik”, valamint azt is, hogy a 
népbíróság a főtárgyaláson elhangzott vallomások 
alapján, a rendőrségi jegyzőkönyvek figyelmen kívül 
hagyásával hozza meg ítéleteit.20

A közvélemény és a politikai erők elégedetlensége a 
népbíróságok tevékenységével kapcsolatban néha 
egészen drasztikus formát öltött. 1945 októberében a 
kecskeméti városháza épületében lévő népbíróság 
főtárgyalási termébe és irodahelyiségeibe ismeretlen 
egyének hatoltak be, és ott tüntetést rendeztek, a nép
bíróság tagjaihoz, a népügyészhez és az iroda személy
zetének tagjaihoz különböző fenyegető szavakat 
intéztek, és majd egy órán keresztül kiabáltak, lármáz
tak, sőt néhány hivatalos ügyiratot is szétdobáltak. A 
zavargás 4-5 órán keresztül tartott.21 A történtekről 
jelentést tevő tanácsvezető bíró beszámolójában utalt 
korábbi rendzavarásokra is, és megemlítette, hogy a 
készülő eseményről a népügyészség vezetőjét előzőleg 
értesítették. Óvintézkedések mégsem történtek, a tár
gyalóteremben a kezdettől fogva jelen lévő detektívek, 
rendőrök és a politikai osztály vezetője pedig semmit 
sem tettek a rendbontás megfékezésére.22 A Kecske
méti Népbíróság működése ellen 1946 elején is tüntet
tek a város főterén, bíráló nyilatkozatok hangzottak el, 
és röpcédulán terjesztették, hogy ,A bíróság szelleme 
nem felel meg a demokráciának.”23
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Számos dokumentum tanúskodik arról, hogy a nép

bíróságok munkáját ellehetetlenítették, tekintélyét alá
ásták a laikus népbírók által elkövetett -  gyakran szán
dékos -  mulasztások. Némi túlzással élve szinte min
dennaposnak számított az, hogy a pártok által delegált 
ítélkezők nem jelentek meg a tárgyalásokon, így azok 
nem vagy csak késedelmesen voltak megtarthatók.24 
így például Kecskeméten arra is volt példa, hogy a kom
munista párt népbírája a tárgyalótermet elhagyta, ezért 
a tárgyalást fel kellett függeszteni. A behívott pótbíró 
pedig kijelentette, csupán addig vesz részt a tárgyalá
son, amíg sor kerül a III. rendű vádlott ügyének az 
elkülönítésére, majd a tárgyalás elnapolására, ugyanis 
ezen felül pártjától további jogi lépések megtételére 
nem kapott felhatalmazást.25 A mulasztásokon kívül a 
politikai pártok által delegált laikus ítélkezők erkölcsi 
előéletével is gondok voltak. A feddhetetlenségüket ga
rantáló pártok megelégedtek egy egyszerű írásos nyi
latkozattal, amelyben ajelölt kijelentette: nem volt bün
tetve és antifasiszta nézeteket vall. E nem túl hatékony 
szűrés következtében például a Kecskeméti Népbíróság 
munkájában olyan büntetett előéletű népbírák is részt 
vettek, akiket lopás, testi sértés, csalás, sőt, rablás és gyil
kosság miatt korábban jogerősen elítéltek, vagy ellenük 
aktív nyilas párti tevékenység miatt eljárás folyt.26

Ismeretesek olyan iratok, amelyek azt bizonyítják, 
hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB), illetve 
a Vörös Hadsereg képviselői is beavatkoztak a nép- 
bíróságok ügymenetébe. A Kecskeméti Népbíróság 
vezetője 1945. szeptember 28-án kelt jelentésében arról 
számolt be, hogy két nappal korábban egy alezredesi 
rangú orosz tiszt jelent meg tolmács kíséretében a 
bíróság hivatalos helyiségében, és felszólította a két 
tanácsvezetőt, hogy fél órán belül küldjenek jelentést az 
orosz katonai városparancsnoksághoz arra vonatkozó
lag, hogy a népbíróság működési ideje alatt hány halá
los ítéletet hozott, és ezekből mennyit hajtottak végre. 
A tiszt ezen kívül összesített kimutatás készítését írta 
elő a bíráknak havi háromszori alkalommal, amelyben 
szólni kellett a büntetőperek kimeneteléről, a kiszabott 
büntetésekről és a terheltek személyi adatairól is. A 
jelentés további részéből kiderül, hogy a népbíróság 
vezetője el is készítette az első kimutatást, de egyidejű
leg feletteseinél érdeklődött, hogy pontosan melyik is 
az a rendelkezés, amely alapján neki a továbbiakban is 
a fentiek szerint kell eljárnia, mert ilyesmit tudomása 
szerint sem az orosz katonai parancsnokság, sem a 
magyar hatóságok nem rendeltek el.2' Az elmondottak 
alapján joggal tehető fel a kérdés: valóban biztosított 
volt a népbírósági igazságszolgáltatás függetlensége?

„Támadások" 
a tanácsvezető bírók ellen

A népbíróságok rövid, alig fél évtizednyi fennállása 
alatt viszonylag gyakoriak voltak a személycserék az 

egyes bíróságok személyi állományában; hol a bírák 
__esészséai állapota nem tette lehetővé munkájuk folyta
tó

tását, hol pedig valamely más alkalmatlansági ok merült 
fel velük szemben, amely ugyancsak kizárta további 
részvételüket az ítélkezésben. Feltételezhető, hogy a ta
nácsvezető bírók távozása mögött a legtöbb esetben valós 
indokok húzódtak meg, vagy legalábbis, ellenkező tar
talmú adatok hiányában, ezt kell elfogadnunk. Ismertek 
azonban olyan esetek is, amikor egyértelmű, hogy a bírói 
személy felmentése külső nyomás hatására következett 
be. így például a Bajai Népbíróság akkori vezetőjének 
lemondása a már említett dávodi földművesnek és felesé
gének büntetőügyével volt összefüggésben. A népbíróság 
vezetője a bíróságot, a munkatársait, illetve a személyét 
ért támadásokat követően kérelmezte megbízatásának 
megszüntetését. Szándékát az igazságügy-miniszterhez 
írt, 1945. július 29-én kelt jelentésben a következőkkel 
indokolta: „...a jogos és tárgyilagos bírálat határát túl
lépő, fenyegetést és megfélemlítést is igénybevevő illeték
telen befolyásolás látszik fennforogni... ”.28

A Bajai Népbíróság helyettes tanácsvezető bírájával 
történtek azonban még inkább rávilágítanak arra, hogy 
a politikai önkény alkalmanként milyen tág határok 
közt mozgott már a koalíciós időszak éveiben is.29 A 
fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint a SZEB 
bajai központját irányító szovjet tiszt kifogást emelt, és 
a tanácsvezető bíró azonnali leváltását kérte a népbíró
ság vezetőjétől, arra hivatkozva, hogy ellene több pa
nasz érkezett múltbéli magatartása miatt, ezért nem vet
ne jó fényt a népbíróságra, ha a bepanaszolt továbbra is 
az állásában maradna.50 A népbíróság vezetője a kérés 
teljesítését természetesen nem utasíthatta el. így kez
deményezte az igazságügy-miniszternél a szóban forgó 
bíró felmentését, egyidejűleg kérve az új tanácsvezető 
bíró kinevezését.31 Az utód néhány hónap elteltével 
feletteseihez intézett kérelmében kifejtette, hogy lerom
lott egészségi állapota nem teszi lehetővé a bírói mun
kánál súlyosabb ideg- és erőkifejtést igénylő tanácsve- 
zető-helyettes bírói feladatkör ellátását, ezért kérelmez
te vezetői kinevezésének visszavonását.52 Ezzel egy 
időben ugyancsak felmentését kérte a népbíróság másik 
tanácsvezető bírája is. Az így előállt szituáció megma
gyarázása érdekében haladéktalanul jelentéstételre 
szólította fel a Bajai Törvényszék elnöke a népbíróság 
vezetőjét, abban pedig ez állt: „...a múltban előfordult 
és jelentett befolyásolási kísérletek, megfélemlítések, 
fenyegetések és újságcikkek -  amelyek mindkét ta
nácsvezetőt támadják -  a jelenlegi tanácsvezető bírákat 
eljárásukban annyira gátolják, hogy a továbbiak során 
egyikük se tudja biztosítani a bíróság zavartalan 
működését. Mindezekre figyelemmel mindkét ta
nácsvezető bírónak saját elfogulatlansága iránt alapos 
aggodalma van...”.55

Feltételezhető, hogy szintén politikai nyomásra váltot
ták le 1946 elején a Kecskeméti Népbíróság I. sz. taná
csának vezetőjét is, aki a népbíróság-ellenes tüntetés és a 
kommunista népbírák tevékenysége közötti kapcsolatot 
forszírozta fentebb már említett beszámolójában. A bíró 
ellen bűnpártolás miatt folyt vizsgálat; kijelentette 
ugyanis, hogy az előzetesben lévő háborús bűnösök 
98%-át szabadon kellene engedni, a népbíróság elé állí-
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tott vádlottaknak pedig negyedrésze sem bűnös, így nem 
jogos őket népbíróság elé állítani. A népügyészségi vád 
szerint elnyújtotta a tárgyalásokat, csak a védelem érde
keit tartotta szem előtt, egyes népbírák kérdezési jogát 
akadályozta, a vádlott érdekében tett mentő vallomásokat 
kézfogással és szíves szavakkal köszönte meg. A bíró 
ügyét -  miután az eljárás vádejtéssel zárult -  fegyelmi 
útra terelték. 1945 folyamán pedig B-listára került.34

Összegzés
A második világháborút követő jogi felelősségre 

vonásokra vitathatatlanul szükség volt. az más kérdés, 
Jegyzetek---------------------------------------------------------
1 Legismertebb példája ennek a német háborús főbűnösök fele

lősségre vonását végző Nürnbergi Katonai Törvényszék. A hazai 
népbíróságok létrehozásának nemzetközi előzményeiről részlete
sebben lásd: Zinner Tibor: Adalékok az antifasiszta számon
kéréshez és a népi demokrácia védelméhez, különös tekintettel a 
Budapesti Népbiróságra. In: BFL Közleményei 1984 (Budapest, 
1985. 137-140. p.)

2 Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 
1921:3. törvénycikket a baloldali mozgalmak visszaszorítása 
érdekében fogadták el ugyan, de a törvény bármilyen politikai 
szélsőséggel, így a nyilas mozgalom résztvevőivel szembeni fel
lépésre is alapot adott volna a háború után.

3 Példaként említhető a magyar állam biztonságát és nemzetközi 
érdekéi veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről szóló 
1940:18. törvénycikk.

J Magyar Jogtörténet. Szcrk.: Mezey Barna (Budapest. 1996. 390. p.)
5 A népbíróságok működésének anyagi és eljárásjogi szabályait az 

1945:7. törvénycikkel törvényerőre emelt 81/1945. M. E. rendelet 
(a továbbiakban: első népbírósági rendelet), az 1440/1945. M. E. 
rendelet (a továbbiakban második népbírósági rendelet) és az 
5900/1945. M. E. sz. rendelet tartalmazta.

6 A második népbírósági rendelet 8. szakasza háborús bűnösként 
büntetni rendelte ..a népek háború tudni békéjének vagy 
együttműködésének megnehezítésére vagy megbontására" alkaí-

_ más cselekmények elkövetőit is.
7 Meg kell jegyezni, hogy Magyarország újkori történetében a 

visszaható hatályt a népbírósági rendeletek megszületése előtt is 
számos jogszabály tekintetében alkalmazták. Lásd pl. a hazaáru
lók és ellenforradalmárok megbüntetésére megalkotott 1849:1. 
törvénycikket vagy a világháborúval kapcsolatban felelős szemé
lyek elleni eljárásról szóló 1919:29. törvénycikket.

s Az elévülés jogintézménye az európai büntetőjogban a 18. 
századtól kezdődően nyert elismerést, a tételes magyar jog az 1878. 
évi büntető törvénykönyv óta ismerte a büntethetőség, illetve bün
tetés végrehajtásának elévülését. Az elméleti megalapozás szerint, 
ha a bűncselekmény elkövetése után már hosszabb idő eltelt, a 
tényállás biztos megállapítása nehéz, sokszor lehetetlen (bizo
nyítékok elenyészése stb.), ezért a bűnvádi eljárás kétes ered
ményre vezetne, emellett azonban az elévülési méltányossági 
szempontok is indokolttá teszik. Lásd: Finkey Ferenc: A magyar 
büntetőjog tankönyve (Budapest, 1909, 501-503. p.)

‘'Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok 
11945-1950) (Budapest. 1979, 97. p.; a továbbiakban: Lukács)

111 Az első népbírósági rendelet szerint a Magyar Nemzeti Füg
getlenségi Frontba tömörült pártok, így a Demokratikus Polgári 
Párt, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a 
Nemzeti Paraszt Párt és a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetei 
küldhették képviselőket a népbírósági tanácsokba, a második ren
delet e jogosultságot az Országos Szakszervezeti Tanács helyi 
szervezeteire is kiterjesztette.

11 81/1945. M. E. sz. rendelet 49. §.
12 81/1945. M. E. sz. rendelet 53. §. és 1440/1945. M. E. sz. rendelet 

21. §. A jogorvoslati körcímeket a Népbíróságok Országos 
Tanácsa bírálta el.

hogy ehhez milyen formát választottak az akkori dön
téshozók. Annak ellenére, hogy a büntetőperek lefoly
tatásához szükséges anyagi és eljárásjogi szabályok 
egyaránt rendelkezésre álltak, egy teljesen új joganyag 
kidolgozására került sor. amely azonban meghatározott 
politikai célok érvényesíthetősége érdekében számos 
ponton szakított a jogfejlődés addig elért eredményei
vel, jogbizonytalanságot teremtve ezzel. A helyzetet 
tovább súlyosbította, hogy az ítélkezés új fórumai a 
folyamatos támadások kereszttüzében szándékuk 
ellenére sem lehettek a népbírósági jog következetes és 
pártatlan alkalmazói.

11 Az 1930. évi katonai büntető törvénykönyv alapelvéül szabta, 
hogy a katonákra is általában a Btk. rendelkezéseit kell -  
esetenként szigorúbb büntetési tételek megállapításával -  alkal
mazni. de természetesen definiált különleges katonai bűncselek
ményeket is.

14 Lukács Tibor mindezt így kommentálta: „Tekintettel arra. hogy 
sok fiatalkorú követett el -  főként a nyilas terror idején -  rendkívül 
súlyos bűncselekményt, a népbírósági jog a fiatalkorúak javára 
fennálló speciális rendelkezéseket korlátozta." (Lukács. 99. p.)

15 A 2590/1945. M. E. számú rendelet kihirdetésekor. 1945. május 
25-én lépett hatályba.

16 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (a továbbiakban: 
BKMÖL) VII. l/a. A Bajai Törvényszék iratai. Elnöki iratok (a 
továbbiakban: VII. |/a.). 1946. El, I, D. 3.

17 A népügyészség vádirata szerint Salamon Ferenc 1938-ban 
belépett a nyilaskeresztes pártba, és az orosz csapatok bevonu
lásáig tag maradt. A képviselőválasztás idején a nyilas képviselő- 
jelölt érdekében korteskedett. A párt tanyakörzet-vezetője lett. Az 
embereket a pártba való belépésre hívta fel. Az eset azt is jól 
példázza, miképpen nyertek védelmet az egykori kisnyilasok a 
kommunista párt „védőszárnya" alatt.

IS BKMÖL VII. l/a. 1945. El. III. B. 1/3.
19 BKMÖL VII. l/a. 1945. El. III. B. 1/3.
20 Uo. 1945. El. III. B. 1/4. A politikai rendőrségen felvett vallomá

sok jelentős része, illetve gyakran a tanúvallomások is bántal
mazások eredményeként jöttek létre, valóságtartalmuk tehát 
erősen kérdéses. Erről részletesebben lásd: Tánczos-Szabó 
Ágota: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának nép
bírósági fondjai (Levéltári Szemle, 2004, 3. sz.. 14-19. p.)

21 BKMÖL XXV. 18. A Kecskeméti Népbíróság iratai (a további
akban: XXV. 18.) 4/1945. illetve XXV. 30/a. A Bács-Kiskun 
Megyei Bíróság iratai. Elnöki iratok (a továbbiakban: XXV. 
30/a.). 1945. El. I. A. 3/25.

22 Lásd uo.l -  A tanácsvezető bíró a tüntetést kapcsolatba hozta egy 
MKP-s népbíró tevékenységével. Szerinte az illető népbírónak a 
bíróság határozatképességét akadályozó tettei készítették elő az 
eseményeket (BKMÖL XXV. 18. 4/1945.)

21 BKMÖL XXV. 30/a. 1946. El. II. A. 10/5.
24 BKMÖL XXV. 18. Nb. 4/1945/6.; Nb. 4/1945/15: Nb. 4/1946/6.
25 Uo. Nb. 4/1945/10.
2fi BKMÖL XXV. 30/a. 1946. El. II. A. 10/42.
27 BKMÖL XXV. 18. Nb. 405/1945.
2S BKMÖL VII. l/a. 1945. El. III. B. 1/4.
29 A fentieket érdemes összevetni: Földesi Margit: A Szövetséges 

Ellenőrző Bizottság Magyarországon, visszaemlékezések, 
diplomáciai jelentések tükrében. 1945-1947 (Budapest. 1995); 
Földesi szerint a SZEB nem avatkozott be a népbíróságok 
munkájába, az ismertetett esetből azonban ennek az ellenkezője 
derül ki, még ha egyedi történetről van is szó.

30 BKMÖL VII. l/a. 1945. El. III. B. 1/7.
31 Uo. 1945. El. III. B. 1/9.
32 Uo. 1945. El. III. B. 1/4.
33 BKMÖL Vlí. l/a. 1945. El. III. B. 1/14.
34 BKMÖL XXV. 30/a. 1945. El. I. A. 3/75. és 3/77.
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