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81 MESz2. 1. Mell. 17-18. §., MESz3. 1. Mell. 20-21. §, DET 23. §.
82 TFL1. 119. §., TFL2. 102. §, MESz2. 1. Mell. 102. §, MESz3. 1. 

Mell. 104-106. §, DET 87. §.
83 MET 235. §.
84 MESz3. 1. Mell. 6. §.
85 Elsőfokú eljárás volt, ha kétség merült fel a rendes műegyetemi hall

gató hazai érettségijével kapcsolatban (MET 2. §), illetve a pes
ti egyetemen az utólagos felvétel méltányossági engedélyezése 
(TFL1. 24. §, TFL2. 24. §).

86 TFL1. 23. §. (Az TFL2. szerint erre dékáni engedéllyel volt lehető
ség, amely döntés ellen már nem volt helye felfolyamodásnak.)

87 TFL1. 79. §.
88 MESz4. 24. §., MET 145. §.
89 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 1901. évi 31.649. számú 

rendeletével közzétett szabályzat a műszaki doktori czím megszer
zéséről a m. kir. József-műegyetemen 38. §.

90 TFL1. 103-104. §, TFL2. 86-87. §, MESz2. 54. §, MESz2. 1. Mell. 
78-79. §, MESz3. 1. Mell. 83-84. §, MET 161. §, DET 71-72. §.

91 MET 54. §.
92 MET 152. §.
93 DPSzT 48. §.
94 TFL1. 111-113. §, TFL2. 94-96. §, MűE Sz. 3. §, MESz2. 1. Mell. 

86-87. §, MESz3. 1. Mell. 90-91. §, DET 69. §, MET 152. §.
95 MET 4., 153. §.
96 MESz2. 54. §, MET 199. §.
97 MESz2. 51. §, MESz2. 1. Mell. 86-87. §, MESz3. 1. Mell. 90-91. 

§, MESz4. 50. §, MET 199. §.
98 MET 153. §.
99 TFL1. 111-113. §, TFL2. 94-96. §.

100DPSzT 59. §.
101A Debreceni és Pozsonyi Egyetemen pl. a közművelődési, jótékony

sági és egyéb társas célokra alakult egyesületek.
102DPSzT 48. §, MET 165. §.
103TFL1. 106. §, TFL2. 89. §, MESz2. 1. Mell. 81. §, MESz3. 1. Mell.

86. §, DET 74. §.
104MET 165. §.
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A  valódi történetírás a „sine ira et studio” szellemé
ben tárja fel és örökíti meg a múltat. Ezen alapelv
vel szemben azonban a magyar történelemnek több 

olyan korszaka van, amelyhez haraggal és elfogultsággal 
nyúltak az azzal foglalkozó szerzők és nyomukban a törté
nelem iránt érdeklődő olvasók. Márpedig a múlt tényeinek 
megismerése és a belőlük való következtetések, tanulságok 
levonása megköveteli az alapos forrásfeltárást, s ezek alap
ján a történtek hiteles megörökítését, magyarázatát.

Történelmünk egyik legszélsőségesebben megítélt kor
szaka az első magyar proletárdiktatúra néhány hónapj a, az 
országban 1919 tavaszán és nyarán történtek értékelése. 
Ezen 133 napnak az ezt követő negyedszázadban a meg
vetés és a teljes elítélés volt a sorsa. Az ezt váltó 1945 
utáni időkben annak dicsőségesnek állított volta nyert ki
domborítást, míg az utóbbi 25 évben ismét az elutasítás, 
de leginkább a felejtés lett a sorsa.

Az I. világháború befejeződése után az országban és 
az országgal történtek alapvetően meghatározták a XX. 
század magyar történelmét. A kortársak számára felfog
hatatlan volt, hogy az egy évezrede létrejött, évtizedek óta
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nyugalomban és gyarapodásban létezett ország hónapok 
alatt szertefoszlott, s olyanok történtek, amelyek addig el
képzelhetetlennek tűntek. E viharos változások között kü
lönösen súlyos csapásként élte meg a társadalom jelentős 
része a Tanácsköztársaságot, amelynek működése radikális 
szakítást jelentett az addig ismert világgal. Mint az e kor
szakot követő büntetőjogi felelősségre vonások egyik pe
rének vádbeszédében elhangzott -  jól jellemezve az 1919 
tavaszán és nyarán történteket - , „kétségbeesve láttuk mint 
semmisülnek meg egymásután mind azon értékek, melye
ken addig állami és társadalmi életünk nyugodott. Vallás, 
erkölcs, hazaszeretet, magántulajdon, élő törvényeink egy
szerre értéktelen fogalommá váltak.”

Ezen majd száz évvel ezelőtti korszaknak a ténysze
rű megismeréséhez járulnak hozzá azok a kutatások, s az 
ezek alapján készült tanulmányok, amelyek az eredeti for
rások alapján kívánják megismertetni a történteket. De az 
is kutatói utat jelent, ha már máshol közölt, ismert tények 
új szempontú összegyűjtésére, s az azokból vonható követ
keztetésekre kerül sor. Így csak üdvözölni lehet az olyan 
kiadványt, amely egyrészt az eredeti források felkutatása 
alapján, másrészt az eddig ismert adatok új felhasználásával 
megírva alapos ismereteket ad e viharos időszak történései
hez. Ilyen könyv Budapest Főváros Levéltára munkatársá
nak, Biró Aurélnak 2014 decemberében megjelent „A Ta
nácsköztársaság fővárosi karhatalmai” című kötete.

A szerző munkája a címén túlmutatva két önálló részt 
tartalmaz, amelyekkel megvilágítja a proletárdiktatúra idő
szakát.

A kötet bevezetése szerint a szerző a minden államban 
létező, akkor vörös karhatalommal kapcsolatban célul tűzte 
ki történelmünk néhány hónapos budapesti eseményeinek 
térbeli elhelyezését, az adott időszakban létezett kormány
zat fenntartását, belső rendjét garantálni kívánó fegyveres 
szervezetek létrejöttének és működésének ábrázolásán ke
resztül. Ennek eléréséhez változatos forrásanyagot hasz
nált. Ezek közül kiemelendő a levéltárban őrzött büntető
peres és közigazgatási iratok felhasználása, amik elsődleges
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forrásként szolgálnak az események helyszínének és a tör
ténéseknek a megállapításához. Az ezeken túli más kútfők 
-  korabeli sajtó, emlékiratok, monográfiák -  felhasználása 
is okszerű, mindegyik közelebb vitte a szerzőt választott té
májának megismertetéséhez. E tanulmány bemutatja mind
azon karhatalmi szerveket, amelyek a Tanácsköztársaság 
ideje alatt léteztek a fővárosban, s azok működését térbe 
helyezve ismerteti azokat a helyszíneket, ahol azok tevé
kenykedtek. Szemléletes annak ábrázolása, hogy rendkívüli 
körülmények között a fegyveres szer
vek miként gyűrik maguk alá az ere
detileg civil feladatokat ellátó létesít
ményeket -  középületek, iskolák, nagy 
befogadóképességű magánépületek 
-, ahol működni tudnak. A tanulmány 
így hozzájárul számos fővárosi ingat
lan múltjának megismeréséhez is. Kü
lön értéket képviselnek a szerző által 
összegyűjtött képek mint a munka il
lusztrációi, amelyek kézzelfoghatóvá, 
ma is létező épületeknél fel-, míg eltűnt 
építményeknél megismerhetővé teszik 
az olvasónak az írásban rögzítetteket.

E képek egy része -  mint az áldo
zatok fotói -  azt is szemlélteti, hogy 
a karhatalom működése során mik 
történtek, továbbá milyen dokumen
tumok maradtak fenn e korszakból.
S ez át is vezet a szerző másik művé
hez, amelyik egy forrásgyűjtemény.
Bíró Aurél itt a munkahelyi ismereteit kamatoztatta, hiszen 
az 1919. augusztus-decemberében Budapesten indult, s a 
büntető törvényszéken befejezett -  a főváros levéltárában 
őrzött -  kommunistaellenes eljárások ismertetését tartal
mazza, a vonatkozó jogszabályok közlésével kiegészítve. 
Azt, hogy a szerző mit sorolt e körbe, nem önkényes válo
gatás döntötte el, hanem a Friedrich István kormánya által 
1919. augusztus 20-án kibocsátott azon rendelet, amely a 
bukott „Tanácsköztársaság szervei, közegei és megbízottai 
felett” eljárni jogosult bíróságokat meghatározva kimond
ta a büntetőjogi felelősségre vonás szükségességét és mi
kéntjét. Eljárások azokkal szemben indultak, akik az idézett 
körben szereplő személyként az akkor hatályos büntető tör
vénykönyvbe, a Csemegi-kódexbe ütköző magatartásokat 
valósítottak meg, vagy a „Tanácsköztársaság megalapítása, 
fenntartása vagy visszaállítása érdekében elkövetett bűn
cselekmények miatt”.

Ezen levéltári anyag ismertetése különösen értékes a ma
gyar büntetőjog történetének feltárásához. E körben a szer
ző táblázatba foglalva, a periratok alapján az ügyszámok 
feltüntetésével, a vádlottak személyének, a vádak lényegé
nek és az ítéleteknek tömör leírásával, az azokban felhívott 
jogszabályhelyeknek feltüntetésével megismerhetővé teszi, 
hogy miért történtek a felelősségre vonások, s mi lett a sor
sa a terheltnek az eljárás következtében. A recenzensben

felmerül, hogy Biró Aurél ezen összeállításával utódja lett 
a Tanácsköztársaság véres eseményeit a korabeli ügyészi 
jelentések és bírói ítéletek alapján jogászi pontossággal 
megörökítő, a fővárosi büntetőjogi felelősségre vonáso
kat irányító ügyészségi vezetőnek, Váry Albertnek, akinek 
1922-ben kiadott „A vörös uralom áldozatai Magyarorszá
gon” című munkája a korszak megkerülhetetlen forrása.

A forrásgyűjtemény 273 ügyet ismertet a fent írt adatok
kal: ezek között szerepelnek gyilkosságok, más személy 

elleni, valamint a vagyoni viszonyo
kat sértő bűncselekmények, továbbá 
a fennállt állami és társadalmi rend 
elleni deliktumok, mint lázadás, iz
gatás, vallás szabad gyakorlása elleni 
tettek, amelyek egy ideológiailag el
kötelezett hatalomból, az önkényből, 
továbbá a káoszos háborús viszonyok
ból fakadtak. A cselekmények leírásai 
mutatják, hogy a korabeli joggyakorlat 
milyen történéseket tekintett a polgá
ri magyar jogállam egyik alapköve, a 
Csemegi-kódex törvényi tényállásait 
megvalósító magatartásoknak. Az íté
letek szankció részének közlése pedig 
megvilágítja, hogy milyen szigorúsá- 
gú-enyheségű volt a büntetéskiszabás.

Mivel a Tanácsköztársaság szerep
lőivel szembeni büntetőjogi felelősség
re vonásokat meghatározó 4039/1919. 
ME rendelet alkalmazhatósága 1921 

végén megszűnt, ezért feladat lenne a szerző számára, hogy 
folytassa a levéltári anyag alapján az ügyek feltárását, meg
örökítését. Ilyen teljes körű forrásismertetés alapján lehetne 
egységes képet adni egy rendkívüli időszakot követő, ré
szint külön eljárási normákat és rendes anyagi büntetőjogi 
szabályokat felhasználó jogalkalmazásról. Ennek követ
kezményei évtizedekre meghatározták az érintett emberek 
életét, hiszen a korszak vázolt megítéléseinek megfelelően 
hol megbélyegzett, hol magasztalt személyek lettek.

Kijelenthető, hogy a Biró Aurél által összeállított ügy
katalógus nélkülözhetetlen a korszakkal foglalkozni kívánó 
történész, jogtörténész, levéltáros számára. Nélkülözhetetlen, 
mert viharos XX. századi történelmünk egyes korszakainak 
megörökítését többször első ízben a bírósági tárgyalótermek
ben írták, másrészt tömörségénél fogva felkelti az igényt a 
megmaradt iratokban rejlő történések részletes megismerése 
iránt, ugyanakkor azonnal be is mutatja azokat.

A számos támogató segítségével a Hegyvidéki Hely
történeti Gyűjtemény és Galéria által kiadott kötet a törté
netírás „sine ira et studio” elvének megfelelően hozzájárul 
ahhoz, hogy az olvasó megismerhesse történelmünk ezen 
viharos korszakát, s egyúttal a történteket térben és cselek
ményekben elhelyezve maga ítéletet alkothasson a múlt 
eseményeiről.

Nánási László
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