
1943-ban határoztak arról, hogy a győzelmet követően 
a háborús bűnöket bíróságilag büntetni fogják. Az 1945. 
augusztus 8-i londoni egyezmény döntött a Nemzetközi 
Katonai Bíróság létrehozásáról, amely többek között a 
nürnbergi perek során végezte a háborús bűnök kivizsgá
lását. Magyarországon a világháborút lezáró fegyverszü
neti egyezmény, valamint a Magyar Nemzeti Független
ségi Front programja is megfogalmazta a háborús bűnök 
megtorlásának igényét. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
1945. január 4-én kiadott 15/1945. ME. számú rendelete 
intézkedett az Igazoló Bizottságok létrehozásáról, ame
lyek célja a közalkalmazottak és tisztviselők 1939. szep
tember 1. utáni tevékenységének felülvizsgálata volt. 
A bizottságok 7-7 tagból álltak, ebből öten a kormányt 
alkotó pártokat képviselték, egyikük szükségszerűen egy 
jogilag képzett személy volt, a hetedik tagot viszont az a 
hivatal vagy szerv adta, amelynek tagjait vizsgálta az ak

tuális bizottság. Az előadó az 1945-1946-ban keletkezett 
iratok, valamint a Magyar Allamrendörséghez -  köztük 
a kerületi kapitányságokhoz -  kiküldött töredékes levél
tári iratok alapján vizsgálta a fővárosi rendőrség háborús 
tevékenységét; a rendelkezésre álló adatok segítségével 
kimutatás készíthető arról, hogy milyen arányban végződ
tek az igazoló eljárások fegyelmi büntetéssel -  például: 
megfeddés, áthelyezés, előléptetésből való kizárás - , fel
mentéssel vagy súlyosabb esetekben népbíróság elé uta
lással. A források segítségével mutatta be, hogy a fővárosi 
rendőrség mint testület hogyan jelenik meg az iratokban, 
kiemelve, hogy az egyes igazolt személyek hogyan látták 
saját háborús tevékenységüket, illetve milyen kommuni
kációs stratégiákat alkalmaztak a bizottság előtt.

A konferencia résztvevői befejezésül vitában összegez
ték az elhangzottakat.

Simon F. Nándor

történeti szemle'—

Requiem helyett 
memento
Gondolatok az 1912 . évi katonai 
jogi kodifikáció 100 . évforduló ja 
a lkalm ából Győrött rendezett 
konferencia kapcsán

A győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál
lam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke 
2012. március 23-án egész napos konferenciát ren

dezett az 1912. évi katonai jogi jogalkotás 100. évfordu
lója alkalmából, emlékezve a hazai katonai jog és katonai 
jogtörténet múlttól napjainkig tartó sarokpontjaira.

A témaválasztás és a szándék oka -  ahogy a szervezők 
ezt meghívójukban jelezték - , hogy a katonai büntetőjog
gal és különösen annak történetével a hazai jogász-jog
történész szakmának ezidáig csupán egy szűk, de minden
képp elismerésre méltó szegmense foglalkozott csupán, 
holott ez a sajátos jogterület messze nem elhanyagolható 
jelentőségű részét képezi a jognak és a hazai jogtörté
netnek.

Az elhatározás az elmúlt évtizedek témát érintő esemé
nyei tükrében célt ért, hiszen a közelmúlt kellően kiter
jedt, átfogó tudományos feltáró munkát nélkülöző jogal
kotásának köszönhetően a katonai büntetőjog szakterülete 
lassacskán egyre inkább megérett a requiemre. Ezt a szo
morú tényt csak a szervezők által képviselt szándék kellő 
elterjedése és megerősödése tudja megemlékezéssé, méltó 
mementóvá formálni.

A konferencia arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy 
a katonai büntetőjog méltatlanul, a kellő szakmai-tudo
mányos megalapozottság hiánya miatt sodródott a jogi 
gondolkodás perifériájára. Azonban e sodródás során sem

veszhet a feledés homályába e terület jogtörténeti jelentő
sége és emlékeinek sora, melyek nemzeti jogfejlődésünk 
sok ponton kimagasló eredményeként jelentek meg. Kato
naijogunk ugyanis a második világháború előtt a jelentős 
kérdések és jogterületek közé tartozott a hazai jogtörténet
ben, jogéletben és jogtudományi diskurzusban. Gyökerei 
bölcseleti éllel a vérszerzödésig, tényszerű kodifikációtör- 
téneti vonatkozásokban pedig a Rákóczi-szabadságharcig 
nyúltak vissza, s a dualizmus korában éppúgy, mint a két 
világháború között meghatározó fontosságúnak bizonyul
tak. A második világháborúig a hazai jogélet legjelesebb 
alakjai -  a teljesség igénye nélkül gondolatainkba idéz
ve Finkey Ferencet, Schultheisz Emilt, ifj. Szabó Sándort, 
Pap Kálmánt -  mind-mind foglalkoztak ezzel a területtel, 
nem egy ízben behatóan és előremutató jelleggel, amíg az 
1948-as fordulat derékba nem törte -  sok más fejlődési 
pálya mellett -  a katonai jog virágzását, nemzeti fejlődési 
ívét is. A katonai büntetőjog 1948 és 1989 közti szovjete- 
sítése után a rendszerváltozással azonban nem rehabilitál
ták ezt a régi és nagy múltú jogterületet, amelynek ilyen
képp a történeti és elméleti újragondolása éppúgy várat 
még magára, mint korszerűsítése és átfogó reformja.

Egy ilyen, mondhatni revideálásra váró téma történeté
nek, speciális kérdéseinek tudományos megismerését tűz
te tehát zászlajára a konferencia, melynek előadói a hazai 
katonai jogtörténet dicső fejezeteiből, valamint a katonai 
jog különleges kérdéseiből ismertettek meg szemelvénye
ket a konferencia közönségével.

A Hautzinger Zoltán rendőr alezredes, a Pécsi Egyetem 
adjunktusa által elnökölt első szekció Pálffy Géza törté
nésznek, az MTA tudományos tanácsadójának előadásá
val kezdődött, aki a 15-17. századi magyarországi katonai 
igazságszolgáltatás történetét mutatta be a hallgatóságnak, 
kitekintéssel annak előzményeire, forrásaira, illetve azok 
fellelhetőségére is. A résztvevők betekintést nyerhettek a 
meghatározó jogintézmények kialakulásának folyamatai
ba, a bíráskodás jogának kérdéseibe és az ezek mögött álló



történeti szemle
köztörténeti körülményekbe, s mindezek alapján megis
merhették a modem katonai büntetőbíráskodás kezdeteit a 
királyi Magyarországon.

Második előadóként Mezey Barna jogtörténész, egye
temi tanár rendkívül dinamikus, összefüggések sorára rá
világító előadásmóddal tárta a közönség elé a hazai kato
naijogi kodifikáció immár több mint háromszáz esztendős 
alapjait, mikor a Rákóczi-szabadságharc katonai büntető 
kodifikációját mutatta be. A hallgatóság Mezey rektor úr 
előadásával a Rákóczi kori katonai jogalkotás folyamatán 
és eredményein túl annak korszakos jelentőségét, össze
függéseit és a polgári büntető kodifikációt megelőző jel
legét is megismerhették, s egyúttal megerősítést nyerhet
tek a hazai jogtörténész szakma egyik legmeghatározóbb 
képviselőjétől arra nézve, hogy a katonai jog és katonai 
büntetőjog igenis kiemelkedő fontossággal bír a hazai jog
fejlődés történeti folyamában.

Az első szekció Seres István turkológus előadásával zá
rult, aki a kuruc törzstisztek ellen a Rákóczi-szabadságharc 
alatt hozott ítéletek világába kalauzolta el a hallgatóságot, 
s a források problematikusságának felvillantása mellett 
bemutatta azokat az okokat, azokat a jogi és néhány eset
ben politikai tényezőket, amelyek a kuruc törzstiszti kar 
tagjai ellen lefolytatott bűnvádi eljárásokhoz, illetve azok 
végeztével több esetben halálos ítéletek meghozatalához 
és végrehajtásához vezettek. A tiszti erényeknek való meg 
nem felelés, az ellenséghez való átpártolás, s részint a ko
rabeli katonai vezetés körében is létező intrika és ármány 
világa tárult tehát fel az első szekció zárásaként, ami az 
első két előadással egyetemben ösztönözte kérdések felté
telére és konstruktív gondolkodásra a résztvevőket.

A Mezey Barna levezető elnök által megnyitott máso
dik szekció Farkas Gyöngyinek, a Hadtörténeti Levéltár 
munkatársának előadásával vette kezdetét. Főlevéltáros 
asszony a dualizmuskori hadszervezetet, a magyar hon
véd-katonai büntetőeljárás és igazságszolgáltatás szer
vezetét és szabályait ismertette meg a megjelentekkel, s 
ezzel lényegében a 100. évfordulójához jutott 1912. évi 
jogalkotás korának, a modem magyar -  de szabályaiban 
1912-ig nemzetinek nem nevezhető -  katonai jog talán 
legmeghatározóbb korának világát elevenítette fel a szer
vezeti kérdéseken túl az ítélkezési tanácsokra, a bírói kar 
jellegére és egyes eljárási részkérdésekre is kiteijedően. 
Az előadás a dualizmus korát követő időszakra való ki
tekintéssel zárult, vagyis felfedte a korszakok közti kont
rasztokat, az újabb változásokat és a fejlődési, illetve a 
különbíráskodás tekintetében visszássági tendenciákat.

A szekció második előadója Hautzinger Zoltán volt, 
akinek A katonai büntetőeljárás centenáriumi vetületei 
című előadásából egy olyan komplex, a katonai büntető
jog és különösen a büntető eljárásjog történeti, tudomá
nyos, szakirodalmi és kortárs kérdéseit is érintő eszmefut
tatás teljesedett ki, amely, túl azon, hogy a széles szakmai 
és köztudatban sajnos elsikkadt tényekre hívta fel a figyel
met, valóságos programbeszéddé nőtte ki magát. Haut
zinger egy olyan cselekvési koncepciót tárt a konferencia 
plénuma elé, mely egybeforrt a szervezők szándékával, s 
mely egyszerre fogalmazta meg a tudomány, a jogalko- 

_  tás és a jogalkalmazás irányában fennálló azon kötelmet, 
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hogy a katonai jogot és a katonai büntetőjogot közös mun
kával rehabilitálják, s vezessék vissza a szakmai diskur
zusba, nem utolsó sorban pedig a jogi oktatásba.

Ezt követően Farkas Adám, a Széchenyi István Egye
tem Batthyány Lajos Szakkollégiumának koordinátora 
tartotta meg expozéját, amely az 1912. évi katonai jog
alkotás rendszerét, előzményeit és jelentőségét kívánta 
bemutatni. Kritikus, feltáró és összefüggéseket kereső 
szemlélet alapján tárult a közönség elé a véderőről, a hon
védségről, a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartá
sáról és a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról 
szóló törvényekből álló 1912. évi katonai jogi kodifikáció 
belső struktúrája és a két fo kérdés, vagyis a véderővita és 
a katonai büntető eljárásjog történelmi, jogtörténeti előz
ményrendszere, egymáshoz való viszonya.

A szekció Barna A tálának, a Széchenyi István Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara tanszékvezető egyetemi do
censének, a konferencia főszervezőjének előadásával zá
rult, aki a két világháború közötti hütlenségi katonai perek 
kérdéskörével ismertette meg a konferencia hallgatóságát. 
Az előadásban a különleges súlyúnak számító állam elleni 
bűncselekménytípus korabeli szabályozása, katonai vetü
letei elevenedtek meg olyan megtörtént, levéltári kutatás 
során fellelt ügyiratokból, amelyek a mai ember számá
ra már-már filmbélinek tűnő cselekményeket követő el
járásokat örökítettek meg. Az előadás során a hallgatóság 
nem csupán egy jogintézmény történeti szabályozásáról 
vagy annak megvalósulásáról szerezhetett információkat, 
de egyúttal betekintést nyerhetett a második világháború 
napjaiban létező és mai szemmel nézve nehezen érthető 
ellenállási gyakorlatába, mely során például katonailag 
rendkívül alacsony szinten képzett ellenállókat ejtőernyő
vel dobtak le hazánk területére szabotázs tevékenység el
végzése céljából, vagy épp hasonló célból a rendszerrel 
egyet nem értő honpolgárokat próbáltak kémregényeket 
idéző módon megnyerni az ellenséges hatalmaknak.

A harmadik szekciót Székely György dandártábornok, 
a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke nyi
totta meg, s az első két szekciót méltatva adta meg a szót 
Sántha Ferencnek, a Miskolci Egyetem docensének, aki 
az elöljárói parancsot, mint büntethetöségi akadályt ismer
tette. Docens úr feltárta a kérdés nemzetközi jogi jelentő
ségét és eredetét, majd a hazai történeti felvezetést köve
tően a jogintézmény mai szabályait, dogmatikai jellegét 
mutatta be. Az előadás rávilágított a kérdés neuralgikus 
pontjaira és ismertette annak természetét, speciális jellegét 
és elméleti vitáit, aminek fontossága azért is emelendő ki, 
mert az akkor még folyamatban lévő büntető kodifikáció 
szempontjából is értékes érvek és gondolatok hangzottak 
el a szabályozásban ma is helyet kapó büntethetöségi aka
dály vonatkozásában.

Németh Imre, a Széchényi István Egyetem adjunktusa 
a sértetti beleegyezés és a katonai büntetőjog viszonyába 
engedett betekintést történeti távlatokig visszanyúlva, s e 
kérdéskörben a sértetti beleegyezés büntetőjog-elméleti 
vonatkozásainak feltárása után a párbaj regényes történel
mi intézményére helyezte a hangsúlyt, amelynek a katonai 
viszonyok, a tiszti erkölcs vonatkozásában megkülönböz
tetett jelentősége volt a hazai és az egyetemes katonai jog-



történetben is. Az előadás mindezeken felül a mai katonai 
viszonyok irányába is elmozdult, s ezzel kivételes érdek
lődésre tartott számot, hiszen a továbbgondolás lehető
ségét nyitotta meg egy speciális kérdés katonai vetületei 
vonatkozásában.

Végül, de nem utolsó sorban Bankó Róbert, a Széche
nyi István Egyetem adjunktusa a terrorizmus megítéléséről, 
szabályozásáról tartott nagy ívű és a mára már elfogadott 
büntető törvénykönyv akkori tervezetére nézve konstruktív 
észrevételekben gazdag előadást. Ennek során a hallgató
ság megismerhette a terrorizmus mint bűncselekmény sza
bályozásának változásait, a megvalósító magatartások körét 
és azok jövőre nézve tervezett módosulásait, s egyúttal ki
tekinthetett a büntető kodifikáció átgondolást igénylő olda
lára, mely oldalra a katonai büntetőjog kérdése is tartozik az 
új Btk. vonatkozásában. A rendkívül érdekes és dogmatikai 
szempontból elgondolkodtató eszmefiittatás a büntetőjogi 
kérdéseken túl a terrorizmus hadtudománybeli megítélése 
szempontjából is méltó és messze tekintő lezárása volt a 
konferencia előadásainak.

_________ Jog
történeti s z e m l e ' ^

A konferencia zárásaként Barna Attila a szervezők ne
vében megköszönte az előadók munkáját, a résztvevők 
aktivitását és összegezte a szekciókat lezáró konstruktív 
eszmecserék fő üzenetét, a katonai joggal foglalkozók 
közösségének egységbe hozását, megerősítését, a kér
dés tudományos és szakmai vizsgálatának fontosságát. 
Ezen üzenet azért is volt fontos és hiteles, mert a hazai 
jogtudomány és jogi oktatás elismert képviselői mellett 
a hallgatóság sorában katonai ügyészek, a Honvédelmi 
Minisztérium, a Magyar Honvédség Összhaderönemi Pa
rancsnoksága, valamint a régió védelmi bizottságai és a 
győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred vezetése is 
képviseltette magát, így minden adott volt a célok meg
alapozására és a méltóságteljes 100. évfordulós megem
lékezésre, egy requiem helyetti, valódi eszmei mementó 
állítására.

Farkas Ádám

A Győri Kir. ítélőtábla 
rövid története 
és a Győri Kir. ítélőtábla 
vezetőinek életrajzai

Az ítélőtáblák decentralizációja már évtizedek óta 
tervezett reformja volt a kormányzatnak. A hatal
mas feladatot Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter 

1889-ben meghirdetett programja előtt senki sem vállalta 
fel. Abban mindenki egyetértett, hogy a két ítélőtábla (Bu
dapest és Marosvásárhely) hosszabb távon nem elégíti ki 
a modem igazságszolgáltatás elvárásait. A javaslat rész
letes vitáját 1890. május 5-én kezdte meg a Tisztelt Ház. 
A székhelyekről szóló első szakasz heves szócsatát váltott 
ki, mivel foként a nyugat-dunántúli város mellett külön
böző érvek és ellenérvek hangoztak el. Nagy vita zajlott le 
a városok érdekképviselői, szószólói és patrónusai között. 
A 371. országos ülésen, 1890. május 9-én az országgyű
lés elfogadta a táblai decentralizációs törvényjavaslatot. 
1890. május 12-én a győri városi közgyűlés javasolta, 
hogy jegyzőkönyvi elismerést adjanak mindazoknak, akik 
szerepet vállaltak abban, hogy a városba kerüljön a táb
la székhelye. így jegyzőkönyvben örökítették meg gróf 
Batthyány Lajos főispán. Szilágyi Dezső igazságügy-mi
niszter, Baross Gábor közlekedésügyi miniszter, Zis- 
kay Antal -  akinek nagyhatású, adatgazdag felszólalása 
döntő volt a győri sikerhez - ,  Goda Béla, Földváry Ele
mér, Perlaky Elek országgyűlési képviselők érdemeit és 
mindazok nevét, akik Győrre szavaztak az országgyűlés

ben. A főrendek módosítás nélkül fogadták el a törvényt. 
A törvényjavaslatot 1890. május 17-én terjesztették fel az 
uralkodóházhoz szentesítés végett. A Győri Királyi ítélő
tábla felavatásának napján Győr városa házain nemzeti 
színű lobogók tűntek fel és sok díszruhás, ünneplőbe öltö
zött ember volt a város utcáin. 1891. május 5-én zajlott az 
ítélőtáblái avatóünnepség. Az ítélőtábla alapító elnöke és 
1881-1892-ben vezetője a későbbi igazságügy-miniszter, 
Erdély Sándor lett. Erdély Győrből került a minisztérium 
államtitkári tisztségébe, majd 1895. január 15-étől volt 
miniszter. Az ítélőtábla második elnökévé Vörösmarty 
Bélát, Vörösmarty Mihály fiát választották, akinek gyám
ja -  a költő apa korai halála miatt -  Deák Ferenc lett; az ö 
szeretetteljes gondoskodása alatt végezte el a középiskolát 
és a jogtudományi egyetemet. Mielőtt Győr városában el
foglalta volna magas hivatalát, a Kir. Curia tanácselnöke 
volt. Három esztendővel később, ugyanúgy, mint hivatali 
elődje, Erdély Sándor, az igazságügyi államtitkári kineve
zést kapta meg és elköltözött Budapestre. Ezután kilenc 
esztendeig Vági Mór vezette az ítélőtáblát, aki 1904-ben 
Kir. Curia tanácselnöke lett. Vági után újabb neves felme
nővel bíró elnöke lett táblabíróságnak: Horváth Jenő, Hor- 
vát Boldizsár igazságügy-miniszter (1867-1871) fia, aki 
Győrbe kerülése előtt a budapesti ítélőtábla II. sz. polgári 
tanácsát vezette. Hodossy Lajos 1910-1919 között, Só
lyom Andor 1919-től 1936-ig volt a Győri Kir. ítélőtábla 
elnöke. Sólyom a temesvári ítélőtábla elnöki állásából ke
rült a nyugat-dunántúli városba. A felsöbírósági átalakítás 
előtt még két ítélőtáblái elnök vezette az intézményt: Du- 
kavits Vilmos (1936-1940) és Tormásy Lambert (1940— 
1948). -  Az 1997. évi igazságügyi reform eredménye volt, 
hogy 2003-ban Budapesten, Pécsett, Szegeden ítélőtábla 
létesült, s 2005. január 1-jén Győrött és Debrecenben is 
megkezdhette munkáját a táblabíróság.1
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