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1. Bevezetés 

A Harmadik Birodalom fegyveres erőinek 1944. 
márciusi inváziójával a magyar szuverenitás – ak-
kor még senki által nem sejthetően – hosszú időre 

elveszett.1 Ugyanennek az esztendőnek második felében 
súlyos tragédiák sújtották az országot. Bombázások, de-
portálások, a majd nyolc hónapon át megélt harci cselek-
mények magyar földön soha nem látott emberáldozattal, s 
nehezen megbecsülhető anyagi veszteséggel párosultak.2 
A két világháború közötti politikai kurzus a klinikai halál 
stádiumába jutott, hogy aztán a helyét elfoglaló nyilas ál-
lam, megszületésének első pillanatától, saját létéért elke-
seredett, reménytelen, s mindvégig embertelenül gyilkos 
harcot folytasson.3

1944/45 fordulóján, a legzordabb téli hónapokban, az 
összecsapások még javában folytak Magyarország terüle-
tén, amidőn Debrecenben, a politikai élet ideiglenes fővá-
rosában, a közélet új főszereplői s az általuk életre hívott 
intézmények hozzáfogtak a romok eltakarításához és az 
ország újjáépítéséhez. Az állami főhatalom vitelére pro-
vizórikus jelleggel az Ideiglenes Nemzetgyűlés vállalko-
zott, a végrehajtó hatalmat az általa választott koalíciós 
kormány jelenítette meg, de részt vettek a politika alakí-
tásában – különösen helyi szinten – a lokális közösségek 
spontán kialakuló szervezetei, a Nemzeti Bizottságok is.4 

A nagy változások forgatagában az igazságszolgáltatás 
épületegyüttese sem maradt érintetlen. A régi rendszert 
ugyanis a hazai politika formálói – elsősorban a győzte-
sek részéről érkező impulzusok hatására – új szárnnyal, a 
népbíróságok országos hálózatával egészítették ki. E lé-
pést később ugyan számosan forradalmi változásként jel-
lemezték,5 ám ennek ellenére a kezdeményezés gondolata 
nem Pesten, még kevésbé Debrecenben fogalmazódott 
meg először, hanem a háborúban győzedelmeskedni lát-
szók voltak azok, akik már a harcok idején is erőteljesen 
sürgették a világégést előidézők, illetve a háború folytatá-
sában tevékenyen résztvevők büntetőjogi felelősségének 
megállapításához szükséges anyagi és eljárásjogi szabá-
lyok megalkotását.6 

A hatalmi vákuumba belépő új politikai garnitúra em-
berei érzékenyen rezonáltak erre a korszellem sugallta 
igényre.7 Jelezte ezt az is, hogy a Magyar Nemzeti Füg-
getlenségi Frontot alkotó pártok8 1944. december 3-i 
nagygyűlésükön elfogadott programjukban – ha némileg 
elnagyoltan is, de – már erőteljesen hangsúlyozták a há-
borúért való felelősség megállapításának szükségességét, 
s aláhúzottan mutattak rá arra, hogy az eljárás alá vonan-
dó személyek megbüntetését külön ítélkező fórumokra, a 
népbíróságokra kell bízni.9 A Szegeden tető alá hozott – s 
egyébként egy híján 12 pontból álló – dokumentum egy-
úttal félreérthetetlenül utalt arra is, hogy a többi büntető-
ügy letárgyalására viszont „vissza kell állítani és széleskö-
rűen alkalmazni kell az esküdtbíráskodást”.10 Mindezeket 
követően, de még mindig 1944 decemberében az Ideigle-
nes Nemzetgyűlés első üléseinek egyikén, a törvényhozás 
ünnepélyes „Szózatának” vitájában, a résztvevők – bár el-
térő hangsúlyokkal – továbbra is teljes egyetértésben szól-
tak a bűnösök elszámoltatásának feladatáról.11

A szavakat pár hét múltával tettek követték. A hábo-
rúban győztes hatalmakkal kötött fegyverszüneti egyez-
mény12 aláírását követően ugyanis a kabinet 81/1945. 
számmal rendeletet hozott, amellyel fölállította az ország-
ban a rendes bíróságoktól kategorikusan megkülönbözte-
tett bíróságok hálóját, a népbírósági rendszert.13 E jogfor-
rás, majd pedig az azt hamarosan módosító és kiegészítő 
1440/1945. M. E. számú rendelet14 lényegre törő módon 
meghatározta a vesztes háború okozói, illetve a népellenes 
bűncselekmények elkövetői büntetőjogi felelősségének 
feltételeit s a felelősségre vonás szervezeti koordinátái kö-
zött az eljárás lefolytatására feljogosított ítélkező fórumok 
rendszerét.15 A jogi környezet megteremtődése után16 a 
népbíróságokat s azok tanácsait a fővárosban, illetve vala-
mennyi törvényszéki székhelyen is fölállították.17

A fórumrendszer megkettőzése kezdetben – a kor-
szakos jelentőségű változások hónapjaiban – a kortársi 
közvéleményben, s a politika forgószínpadának szerep-
lői között ellenérzések helyett sokak „általános tetszésé-
vel és megnyugvásával találkozott”.18 Ez utóbbi terepen, 
a közélet jobb- és baloldalán minden különbség nélkül, 
a népbíróságok megszületését természetes fejleménynek 
tartották.19 Így azt is belátták, hogy az igazságszolgáltatás 
épületének a népbírósági szárnnyal történő kiegészítését 
a szakmai érvek mellett elsősorban nyomós politikai ér-
dekek igazolják.20 Az előbbiek, mármint a hatályban lévő 
büntető perjog korszerűségével s hatékonyságával össze-
függésben hangoztatott fenntartások evidenciaként ha-
tottak. A „boldog békeidők” évtizedeiben kimunkált, a 
klasszikus polgári korszak garanciális intézményeivel föl-
szerelt kódexre, benne a konzerválódott bírósági szerke-
zetre – különösen az előző évtizedek elméleti és gyakor-
lati vitáinak fényében – a korszerűség bélyegét ugyanis 
rásütni aligha lehetett. 

A politikai szempontok azonban az új rendszer kiépí-
tését szorgalmazókban még erőteljesebben érvényesültek. 
A hatalom képviselői s nem csupán a kormány rúdjánál 
ülők abban ugyanis mind egyetértettek, hogy a háború 
nyomorúságát, az emberéletek millióinak kioltását elő-
idézőkkel szemben, valamint az emberiség elleni cselek-
mények elkövetői ellen indítandó eljárásokhoz elenged-
hetetlen az igazságszolgáltatás gépezetének megújítása.21 
Többségük abból a sokak által hangoztatott feltételezésből 
indult ki – aminek aztán közülük többen is hangot adtak 
–, hogy a régebb óta ítélkező bírákat, azokat, akik jobbára 
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az ellenforradalom évtizedeiben pallérozódtak „a magyar 
népet ért történelmi katasztrófa okozói, illetve részesei”22 
elleni perekben nem lehet döntési helyzetben hagyni.23 Ez 
a nézet egyébként annyira megkövesedett, hogy a szociál-
demokraták közül a nagy elméleti felkészültségű Faragó 
László még 1947-ben is azt hangsúlyozta,24 hogy a két há-
ború közötti évek bíróságainak verdiktjeit sokan nem fo-
gadnák „megnyugvással”, mert e struktúra „az elmúlt 25 
esztendőből nőtt ki, annak ujjlenyomatát viseli magán, 
annak szellemiségét tükrözi vissza”.25 Ez a magyaráza-
ta annak – vonta le következtetését a neves munkáspárti 
politikus-publicista –, hogy „a politikai bűncselekmé-
nyek, az államellenes bűncselekmények nem valók szak-
bíróság elé”.26

Abban tehát, hogy a rendes bíróságok szakbírái helyett 
a büntetőügyek jól körülírt tényállásainak megítélésére a 
nép szélesebb rétegeinek képviselőit kell ítészi feladattal 
felruházni, a koalíció pártjai között teljes volt az egyetér-
tés. Jól példázta ezt Varga Béla a Kisgazda Párt egyik ve-
zetőjének álláspontja, aki a népbíróságok dolgában meg-
fogalmazott elaborátumában köntörfalazás nélkül állt ki 
az új típusú fórumrendszer mellett, mondván, hogy abban 
„a demokratikus erők befolyásának szabad teret kell en-
gedni”.27 A legnagyobb kormánypárt soraiban a későbbi 
házelnök álláspontjával azonban nem volt egyedül. Párt-
társa, Dulin Jenő28 a Nemzetgyűlés plenáris ülésén – pár 
hónappal később – Varga Bélával egyetértésben szögezte 
le, hogy a „szakbírák semmiképpen nem […] alkalmasak 
arra”, hogy a népbírósági jog tényállásaiban ítélkezzenek, 
s hogy ítéleteikkel a „megoldandó fájó kérdéseket révbe 
juttassák”.29

2. Az igazságszolgáltatás ébredése

1945 első hónapjaiban a törvényhozás, a végrehajtó hata-
lom központi szervei s a területi igazgatási szervek után 
kisvártatva az igazságszolgáltatás gépezete is mozgásba 
lendült. Legelébb persze ott, ahol a harci cselekmények 
zaja elült: a Tiszántúlon,30 majd pár hónap múltával, 1945 
márciusában a fővárosi ítélkezési fórumok – köztük is 
elébb a helyiek,31 majd később maguk a felsőbíróságok, 
az Ítélőtábla és a Kúria – ugyancsak életjelt adtak maguk-
ról.32 

A kezdet – mint az állami élet valamennyi szegmen-
sében – tele volt nehézséggel, addig nem tapasztalt gátló 
körülménnyel, akadállyal. A bírák és az igazságügy más 
alkalmazottai korábbi szolgálati helyeiken valóságos ro-
mokkal találkoztak. Az őket körülvevő környezet lénye-
gében elhagyott hadszíntérre emlékeztetett.33 A kortársi 
tudósítások – drámai színekkel – arról számoltak be, hogy 
több helyütt „nem is annyira a háború rombolásai tették 
tönkre az igazságszolgáltatás épületeit és infrastruktúráját, 
mint a nyilas rombolás, a német katonák garázdálkodása 
és a csőcselék fosztogatása”.34 Az ország nyugati felében 
a bírósági vezetők egynémelyike még a nyilas Igazság-
ügyminisztériumot tájékoztatta az ily módon keletkezett 
károkról. A Veszprémi Járásbíróság elnöke például arról 
adott számot, hogy a városban harcba vetett, illetve „átvo-

nuló alakulatok” veszik igénybe a hivatalos helyiségeket, 
miből következően a bíróság felszerelései nem tarthatók 
biztonságban. „Napról napra újabb hiányt tudunk meg-
állapítani anélkül, hogy módunkban állna a tettesek sze-
mélyének megállapítása.”35 A fővárosban a Wehrmacht 
emberei a harcok okozta belövések réseinek orvoslására 
távolról sem kulturált megoldással éltek; azokat ugyan-
is „pótolhatatlan fontosságú aktakötegekkel torlaszolták 
el”.36 A barbarizmus betetőzéseként a kártevők „minden fa 
alkatrészt felfűtöttek, csaknem minden írógépet elrabol-
tak”, s az otthagyott használati tárgyakat szétrombolták.37 
Pesten a Kúria épülete igencsak megszenvedte a harco-
kat, homlokzatát és a tetőt számos bomba- és aknatalálat 
érte.38A működés fonalának fölvételét nem csupán az in-
tézmény iratainak hányatott sorsa,39 de a bútorzatban és 
egyéb felszerelési tárgyakban keletkezett kártételek is hát-
ráltatták.40

Az újrakezdéshez, az igazságszolgáltatás gépezetének 
beindításához a maga részéről a politikának is tennie kel-
lett a dolgát. A népbírósági struktúra felállításán túl, a tár-
sadalmi nyilvánosság, de az ítészek, vagyis a bírák előtt is 
nyilvánvalóvá kellett tenni a korszak és rendszerváltozás 
tényét s ennek az igazságügyet is érintő következményeit.

Jelképes üzenetként, de természetesen praktikus poli-
tikai célokat is követve, az ideiglenes kormány igazság-
ügy-minisztere, Valentiny Ágoston 1945 első hetében 
rendeletet adott ki „az ítélőbírák eskütételéről”, amely a 
hivatalos lap legelső számában, 45.010. I. M. szám alatt 
látott napvilágot.41 A tárcavezető ezzel az egyik legel-
ső intézkedésével mindenekelőtt a megváltozott közjogi 
konstellációhoz42 igazította a korábban használatos eskü-
szöveget. S tette ezt oly módon, hogy az eladdig – akár 
az ellenforradalmi korszakban alkalmazott, akár pedig a 
Szálasi uralom alatt43 – megállapított textuson formailag 
és tartalmilag néhány nem is jelentéktelen változtatást 
hajtott végre. Ebből következően a „Magyarország kor-
mányzójához”, illetve „Nemzetvezetőjéhez” fordulat he-
lyett – a közalkalmazottak számára ugyanekkor előírt for-
mulához hasonlatosan, bár attól némi eltéréssel44 – az új 
hatalomhoz való lojalitásuk demonstrálásaként az ítészek 
az Ideiglenes Nemzetgyűlésre, illetve az Ideiglenes Nem-
zeti Kormányra tehették le esküjüket.45 

Szűk két hónap alatt a magyarországi igazságszolgál-
tatás tagjainak jó részét a történelem kérlelhetetlen logi-
kája két eskütételre kényszerítette. Így első alkalommal a 
„nyilas állam” egyre zsugorodó territóriumán működő bí-
ráknak kellett elöljáróik elé járulniuk,46 s ekkor vélhetően 
– jobbára az őket behálózó erőszak és megfélemlítés szo-
rításában is – nem volt más reális választásuk, mint az elé-
jük tett esküszöveg aláírása.47 A második esküt jó pár hét 
múltával a szerveződő új hatalom várta el az ítészektől. 
A politika iránt fogékony közönség számára magyarázni 
is szükségtelen volt, hogy a korszak és rendszerváltozást 
ígérő új kurzus a bírói pulpitusok birtokosaitól a vele s 
az általa hozott szellemiséggel való azonosulást várta el.48 
Ezért aztán a kabinet azt rögzítette kötelezően és külön 
aláhúzottan, hogy a bíráknak elfogulatlan és lelkiismere-
tes működésükben „a nép érdekeinek szem előtt tartásá-
val” kell eljárniuk.49 
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A háború magyar földön – polgári személyek és kato-
nák számára egyaránt – 1945 áprilisában véglegesen le-
zárult. Az élet jelei – mint arról már fentebb szóltunk is – 
a hivatalok helyiségeiben a hétköznapi 
polgári élet visszatérését mutatták. 
A felsőbíróságok közül előbb a Kú-
ria, majd a budapesti tábla bírái tették 
le hivatali esküjüket.50 Ezeken az ün-
nepélyesnek tekinthető eseményeken 
mind a két grémium előtt az aktuális 
jogpolitika érlelődő programját Valen-
tiny Ágoston, tárcavezető részletezte. 
A Kúria testületének plénumán az ítél-
kezés előtt álló tennivalókról is szólt. 
Figyelmeztetett arra, hogy a „rendkí-
vüli idő, amely Magyarország életében 
bekövetkezett új és eleddig ismeretlen 
feladatok elé állítja a legmagasabb bí-
róság tagjait”. Majd a rendeleti jogal-
kotásra felhatalmazott kormány tag-
jaként kiemelte, hogy a „forradalmi 
jellegű” változások mindenki s így az 
igazságszolgáltatás emberei számára 
is új helyzetet teremtettek. Ebből kö-
vetkezően aztán – húzta alá okfejtését 
– azok a „bírák, akik tovább szolgálják az igazságszolgál-
tatás nagy és szent ügyét, igyekezzenek beleilleszkedni 
az új helyzetbe. Igyekezzenek a bírák belelátni a politikai 
élet »boszorkánykonyhájába«, ahol a társadalmi erők sza-
bad mérkőzése forr.”51 

3. Repedések a bírói függetlenség falán?

Felvillantva azt, hogy 1945 tavaszán az igazságszolgál-
tatás miként mutatta meg életre kelésének jeleit, s azt, 
hogy az új döntéshozók intézkedéseikkel mit tettek a bírói 
rendszer feltámasztásáért, válaszra vár az a kérdés, hogy 
a kormány műhelyeiben ekkortájt megszületett jogszabá-
lyi intézkedések, akár csak részben is, érintették-e – még 
kevesebb eufémizmussal, sértették-e – a bírói független-
ség intézményét? Másként formulázva: a láttatott vagy a 
csupán vázlatosan áttekintett jogszabályi háttér tükrében 
kimutatható-e a demokratikus államépítés e kategorikus 
imperatívuszának, amely egyébként a maga totalitásában 
a korábbi évtizedekben sem érvényesült,52 valamiféle sú-
lyosabb sérelme? 

E kérdés pedig távolról sem tűnhetett költőinek sem a 
közvetlenül érintettek, sem pedig a jogkereső közönség 
számára. Még akkor sem, ha a klasszikus polgári korszak 
közjogában fogant néhány alapintézményt, köztük a ha-
talmi ágak elválasztását, a közigazgatástól függetlenített 
igazságszolgáltatás ideáját s az egykor megteremtett bí-
rói függetlenséget,53 de legalábbis annak eszményét az 
akkortájt mind közönségesen csak népi demokráciaként 
aposztrofált rendszer – valójában csak rövidke – interval-
lumának legelső szakaszában, az ideiglenes nemzeti kor-
mány igazgatta Magyarországon, a meghatározó politikai 
tényezők közül nem vonta kétségbe senki.54 

Magától értetődően nem tette ezt az igazságügyi poli-
tika egyik meghatározó aktora, az igazságügy-miniszter, 
Valentiny Ágoston sem, jóllehet a bíráskodás jogi kör-

nyezetét illetően az ő kormánytagsága 
alatt két – később vitatott – intézkedés 
is született.

Elsőként ezek közül arról a kor-
mányrendeletről kell szólni, amely 
a közszolgálatban alkalmazottakkal 
együtt, az ítészek számára teret nyitott 
a politikai térbe történő belépésre.55 
Másodikként pedig azt a jogforrást 
indokolt vizsgálat alá venni, amely 
ugyancsak a kabinet egészének jóvá-
hagyásával, a miniszterelnök kézje-
gyével ellátottan, 1945 júniusában a 
külön bírói státus eltörlését hozta ma-
gával.56 

Szerte a világban, s így Magyar-
országon is, a bírói függetlenség jog-
intézményére a politikai színpad részt-
vevői, a szakmai és tudományos körök 
reprezentánsai mint bonyolult s egy-
ben összetett képződményre tekintet-
tek. Érvényesüléséhez az alkotmányos 

jogrendekben számos kapaszkodót, garanciát létesítettek. 
Magyar honban e téren a legfontosabb lépést még 1869-
ben a bíró hatalomról szóló törvény tette meg,57 amellyel 
a bíráskodást élesen elválasztották a többi közfunkciót tel-
jesítő hivatásrendtől. Ezt követően két másik fontos parla-
menti döntéssel külön törvény született az ítészek felelős-
ségéről, valamint az áthelyezésük és nyugdíjazásuk körüli 
anyagi és eljárási szabályokról.58 A bírói pulpitusok embe-
reinek szakmai s emberi integritását igyekeztek – nem is 
eredménytelenül – e sarkalatos törvények biztosítani. Ki-
nevezésük körülményeit, szakmai előmenetelük feltétele-
it, anyagi biztonságuk alapjait rendezték e regulák mindig 
az éppen lehetséges módon és mértékkel.59 A tárgyilagos, 
elfogulatlan és befolyásmentes ítélkezés posztulátumát 
szem előtt tartva a modern magyar állam megteremtői, az 
osztrák–magyar kiegyezés építészei, elvi éllel mondták ki, 
hogy a bíró „a törvények, a törvény alapján keletkezett s 
kihirdetett rendeletek s a törvényerejű szokás szerint tarto-
zik eljárni és ítélni”.60 A bírósági határozatokat érdemében 
sem nyíltan, sem burkoltan az államfőre és az alkotmány-
ra esküt tett ítészeken kívül tehát nem alakíthatta, nem for-
málhatta senki. Ezt az autonóm állapotot s nem csupán a 
látszatát erősítette az akkori igazságügy-miniszter61 azzal 
is, hogy a sokszor idézett és hivatkozott törvényben meg-
fogalmazta a sokáig érvényes szentenciát: „bíró nem lehet 
tagja valamely politikai vagy munkás-egyletnek, illetőleg 
gyülekezetnek”.62 

Majd háromnegyed évszázad múltával a magyar álla-
miság újjáépítésének lendületében a közszolgálat embe-
reitől s – a papíron ekkor még rövidke ideig létező bírói 
külön státus ellenére – velük egy lapon, egy halmazba so-
rolva, a kormányban ülők a bíráktól a társadalmi folya-
matoktól történő távolságtartás helyett az azokban való 
részvételt várta el. E megváltozott szemléletet tükrözte 

Valentiny Ágoston
(Kalocsa, 1888. október 6. – Budapest, 

1958. augusztus 21.)
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az ideiglenes kormány Debrecenben meghozott döntése, 
amellyel fölülírta az 1869. évi törvény 11. §-át, s azzal me-
rőben ellentétes állapotot teremtett.

A kabinet ugyanis tavaszelőn – minden bizonnyal 
szakminiszterének kezdeményezésére – az 538/1945. 
M. E. számú rendeletében, még ha megkötésekkel is63, 
de kimondta, hogy bíró „meggyőződésből demokratikus 
politikai pártnak vagy szervezetnek tagja lehet, a demok-
ratikus pártok gyűlésein megjelenhet”.64 Az intézkedésről 
némi empátiával elmondható, nem utolsósorban Valentiny 
Ágoston egy-egy nyilatkozatából is kiolvashatóan, hogy 
azt nem a bírák integritása elleni merényletként tervezték 
meg. Ellenkezőleg, a politikai-közéleti tér számukra törté-
nő megnyitásával a döntéshozók inkább kettős cél elérését 
tűzték ki maguk elé. Legelébb is kívánatosnak tartották, 
hogy a pulpitus emberei ismerjék meg „a társadalomban 
ható osztályerők és politikai erők törvényeit és szabálya-
it”. Majd annak megtörténtével azt remélték vagy inkább 
azt várták, hogy „azok a bírák, akik igazolásuk után to-
vább fogják szolgálni az igazságszolgáltatás nagy és szent 
ügyét […] a nép érdekében való ítélkezésre sokkal alkal-
masabbakká válnak, mint voltak a multban”.65

A bírósági szervezetrendszer újonnan kialakított ágá-
ban, a népbíróságok fórumrendszerében azonban a speci-
ális politikai ügyekre, a háborús és népellenes bűntetteket 
elkövető vádlottak felelősségének megállapítására létre-
hozott tanácsok ítészeivel szemben a jogpolitika maga-
sabb követelményeket támasztott. Major Ákos – a korábbi 
rendszer hadbíró századosa66 – kevéssel a Népbíróságok 
Országos Tanácsa elnöki székének elnyerését követően 
erről hevenyészve nyilatkozott is. A kommunistákkal szo-
ros együttműködést kialakító főbíró ekkor leszögezte, 
hogy az általa irányított testületekben „olyan bírónak, aki-
nek se politikai érzéke, se külpolitikai látóköre nincs, ha-
nem rövidlátó szemmel böngészi a paragrafusokat és – ott 
sem találja az igazat, helye nem lehet”.67

A politikai tér bírák előtti szabaddá tétele a tárgyilagos 
ítéletalkotás körülményeit, a bírói döntések tárgyilagossá-
gába vetett közbizalmat ugyan nem erősítette, ám a nyil-
vánosság terein belül a budapesti tábla akkori alelnökén, 
Vincenti Gusztávon kívül jóformán senkiben sem váltott 
ki tetten érhető kételyeket.68

Ám lényegében ugyanennyire visszhangtalan maradt a 
kabinet másik döntése, amellyel pedig a miniszterek 1945 
júniusában „a közszolgálati illetmények és nyugellátások” 
rendezésének hatályát a közszolgálatban foglalkoztatot-
takkal együtt a bírákra és ügyészekre is kiterjesztették.69 
Ez pedig az idő tájt – kimondva-kimondatlanul – egyet 
jelentett a külön bírói státus felszámolásával. A presztí-
zsére, a jogrend biztosításában szerzett kitüntetett helyére 
korábban oly éberen figyelő hivatásrenden belül, ideértve 
a bírói kar felső vezetését is, azonban nem akadt senki, aki 
fölpanaszolta volna – sem a kormányrendelet megjelené-
sének napjaiban, sem pedig azt követően jó darab ideig – e 
lépés számukra káros hatását.70 

A hallgatásra, az ítészek passzivitására azonban 
sok-sok évtized távolából a kései krónikás találhat ész-
szerű magyarázatokat. Némi jóindulattal ugyanis egyrészt 
föltételezhető, hogy a pulpitusok emberei a miniszterek 

grémiumának rájuk vonatkoztatott határozatából nem ol-
vastak ki valamiféle bíróságokkal szembeni tendenciát. E 
feltételezésük pedig táplálkozhatott abból, hogy noha az 
új vezető réteget az igazságszolgáltatás iránti szimpátiá-
val egyetlen pillanatra sem lehetett „meggyanúsítani”, de 
a kormányrendelet nem illeszkedett semmiféle korábban 
kimunkált, ismertté tett s az igazságszolgáltatás jogállami 
struktúráját veszélyeztető stratégiai tervhez. Nem illesz-
kedett, mert a rendes bíróságok rendszerének átalakítására 
vagy akár csak egyes elemeinek módosítására 1945-ben 
egyik kormányt támogató párt sem rejtegetett asztalfiók-
jában semmiféle jogpolitikát érintő átfogó plánumot.71 
Még a kommunisták sem, akik ez idő tájt „az ellentétek 
kiegyenlítésének” szerepében tetszelegtek,72 s beérték az-
zal, hogy a belügyi tárca égisze alatt megkaparintották a 
számukra később oly sok hasznot hajtó politikai rendőr-
séget, s a Gazdasági Főtanácsban betöltött meghatározó 
szerepük révén fokozatosan megerősítették pozícióikat a 
gazdaságpolitika területein is.73 Ennél többet ekkor nem 
akartak s az aktuális politikai erőtérben nem is akarhattak. 
Megkockáztatható ebből következően, hogy politikacsi-
nálóik az igazságszolgáltatás terére még belső használat-
ra sem fogalmaztak meg valamiféle vázlatos cselekvési 
tervet. Nem beszéltek még a hatalom egyoldalú megra-
gadásáról, hiszen vezetőik előtt világos volt, hogy a pro-
letárdiktatúrának mint célkitűzésnek akár csak elméleti 
felvetése is riadalmat keltett volna a koalíciós partnerek 
között.74

Másrészt a kormányrendelet szövegéből, no meg ab-
ból a tényből, hogy a rendelettervezetet előterjesztőként 
a pénzügyi tárca vezetője75 exponálta a Minisztertanács-
ban,76 érzékelhető volt, hogy az szándékoltan nem irányult 
a bírói hivatásrend ellen.77 Ennek ellenére elmondható, 
hogy az intézkedés mégis sérelmes volt.78 Sérelmes, mert 
azzal, hogy uniformizálta a közpénzből állami tevékeny-
séget folytatók finanszírozására vonatkozó szabályokat, 
az igazságszolgáltatás alkalmazottait kivette az 1920. évi 
XX. törvénycikk hatálya alól. Ezzel pedig megszűnt az a 
privilegizált állapot, melyben a javadalmazás és az „élet-
pályán” történő automatikus előlépés terén a bírák elkülö-
nítése a közalkalmazottak széles rétegeitől törvény erejé-
nél fogva hosszabb ideje adott volt.79

Végezetül: a hallgatásra okot adhatott az a bírákban is 
nyomot hagyó közéleti atmoszféra,80 amelyben az ítészek-
nek helyenként és időnként valódi egzisztenciális fenye-
getettséggel kellett szembesülniük.

4. A bírói függetlenség megváltozott 
értelmezése és gyakorlata

Az igazságszolgáltatás korábbi kitüntetett helyzetét s azon 
belül a bírói függetlenség axiomatikus tételét 1945-ben – 
mint arról már az előbbiekben szóltunk – a nyilvánosság-
ban mértékadó helyről nem érte említésre méltó támadás. 
Ám akkor, midőn a kortársi közvélemény s a közélet expo-
nensei azt konstatálhatták, hogy az „állami élet” teljessége 
„forradalmi átalakulás állapotában van”, nem minden alap 
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nélkül lehetett attól tartani, hogy az addigi „legnagyobb 
becsben tartott intézmények” sorában maga a bírói függet-
lenség ideája „is könnyen újraértékelés alá” eshet.81

Figyelmeztető jelek – még ha áttételesen is, de távol-
ról sem erőltetett dekódolás révén – szép számban tetten 
érhetők voltak. Elsősorban a politika tereiről s a nyilvá-
nosság berkeiből hangoztak el vélemények, olykor mar-
káns nyilatkozatok, amelyekkel az ítészek a háború előtti 
intervallumban csak ritkásan, mondhatni elvétve találkoz-
hattak. A hatalom új szereplői részéről már a kezdetektől 
érzékelhető volt valamiféle – nem is titkolt – bizalmatlan-
ság az igazságszolgáltatásban régebb óta fungáló szakbí-
rákkal szemben.82 Nem állítjuk azonban, hogy ebben az 
atmoszférában az igazságszolgáltatásnak kiemelt szerep 
jutott volna. Az újonnan berendezkedő rendszer ugyan-
is fenntartásait egyetemlegesen meghirdette mindazok 
irányában, de legalábbis azok jelentős hányadával szem-
ben, akik így vagy úgy a régi establishment alkalmazot-
tai voltak.83

A verbális nyilatkozatokat aztán a továbbiakban gya-
korlati lépések követték, s az állami élet valamennyi 
szegmensének beindításakor a kormány 15/1945. szá-
mon rendeletet fogadott el s hirdetett ki a hivatalokban, 
a közintézményekben és az igazságszolgáltatásban fog-
lalkoztatott alkalmazotti kör átvilágítására és igazolásá-
ra.84 A jogalkotó ebben „fontos” közérdekre hivatkozással 
megrajzolta az igazolandók körét, de nem rejtette véka alá 
az intézkedés mögött meghúzódó kormányzati elképze-
lések egyik prioritását: a vizsgálatba bevont valamennyi 
személy esetében annak megállapítására kell törekedni, 
hogy az illető 1939. szeptember 1-től számítottan – egész 
magatartásával „nem sértette-e a magyar nép érdekeit”.85 

A hevenyészett s idő szorításában pennázott kormány-
rendelet több más ekkortájt született intézkedéssel együtt 
anyagi és eljárási kérdésekben megannyi ellentmondást, 
hiányos és félreérthető passzust foglalt magában. Ezek a 
megindított és erőltetett menetben keresztülvinni szándé-
kolt processzusokban újabb és újabb dilemmákhoz vezet-
tek. Az ellentmondások feloldására, amelyeket egyébiránt 
a hétköznapok gyakorlatában az igazolóbizottságokban 
részt vevő tagok eltérő pártpolitikai irányultsága86 csak 
tovább élezett, a kormány 1.081/1945. számú miniszter-
elnöki rendelete tett kísérletet.87 

Az idevágó joganyag terminológiai s eljárási bizony-
talanságai ellenére azonban az igazságügy területére köz-
pontilag illetékes bizottság már áprilisban készen állt fel-
adatai ellátására. Az elnöklő Ries István mellett ismert 
vagy később maguknak ilyen-olyan hírnevet szerzett gya-
korlati szakemberek alkották a grémiumot.88 Ugyanakkor 
az igazságügy vidéki alkalmazotti körének „szemléjére” 
rendelt fórumok is megalakultak.

A bizottságok tagjai a szerveződés és a munkába állás 
első pillanatától szembesülhettek vállalkozásuk céltétele-
zésével, nemkülönben a kezükbe adott eszköztárral. Szak-
ismereteik és gyakorlati tapasztalataik alapján tudatosul-
hatott bennük, hogy az eljárások végeztével alkalmazható 
olyan szankciókkal – mint a feddés, az áthelyezés, illet-
ve az előléptetésből való kizárás, vezető állásra való al-
kalmatlanság kimondása, nyugdíjazás, állástól történő 

megfosztás – ítélőbírákkal szemben általában,89 csupán 
törvényben meghatározott esetekben és eljárási rendben 
kizárólag bírói testületek élhettek.90

A hatalom új emberei, a rendszerváltó politikai garnitú-
ra azonban 1945-ben a bírák szelekciójára vonatkozó sza-
bályozással átlépték az előző jogrend bírói függetlenséget 
konstituáló rendszerét. Az ítészek sorsát, a világháború 
alatt tanúsított magatartásuk megítélését ugyanis hangsú-
lyosan politikai faktorokra bízták, vagy az új forradalmi 
ítélő fórum, a budapesti népbíróság kezébe tették le. Ám 
a nyilvános politikai térben, a politika színpadán s külö-
nösen az érintett szakmai kör képviseletében emiatt fel-
szólamlásra nem került sor, ellenvéleményének senki sem 
adott hangot. A méltán tekintélyes szaklapban még a mér-
tékadó Vincenti Gusztáv is – valamiképp a „wishful thin-
king” bűvkörében – azzal nyugtatgatta önmagát, no meg 
a jogállami eszményekre fogékony jogászi közvéleményt, 
hogy a kormány e téren megtett lépései, konkrétan a bírák 
igazolásával kapcsolatos intézkedései „csupán egy rend-
kívüli körülmények folytán előállított és előreláthatóan 
meg nem ismétlődő helyzet rendkívüli követelményeinek 
vannak hivatva eleget tenni”.91 

A fővárosi tábla alelnöke92 azonban nem bizonyult jó 
jósnak. Mert bár a háború utáni második esztendőben 
az igazságszolgáltatást körülvevő politikai, jogi és társa-
dalmi környezet messze nem volt rokonítható a második 
nagy világégés éveiben megtapasztalt rettenetes körülmé-
nyekkel, a politika boszorkánykonyhájának egyik-másik 
nyilvánosság előtt is megmutatkozó szegletében a bírák, 
elsősorban a régi bírák újabb hullámban történő megtize-
delését tervezték. S erre két okot is találtak. Egyrészt úgy 
vélték, hogy az igazolások gyakorlata nem váltotta be a 
korábban megfogalmazott és várt reményeket. Másrészről 
pedig – nem csupán szűk körben – az igazságszolgáltatást 
figyelő kormányzati tényezőkben az a vélemény erősödött 
meg, hogy az ítészek hivatásrendje mindennapos munká-
jában, ítéleteiben nagy gyakorisággal nem reflektál a jog-
keresők sokasága igazságérzetére, ezért többségük nem 
szolgálja a demokrácia érdekeit.

Az igazolások folyamata és „eredményessége” való-
ban széles körben okozott csalódást. Maga a processzus 
is – többek között a jogalkotó bizonytalankodásainak is 
betudhatóan – meglehetősen vontatottan indult el, s jól-
lehet Ries István igazságügy-miniszterré történő kineve-
zésével némileg felgyorsult az eljárások menete, de ő már 
1945 nyarán meglehetősen keserű szavakkal nyilatkozott 
az igencsak nagyszámú igazolást kimondó határozatról.93 
S valóban a radikálisabb átrostálást várók számára a szá-
mok már ekkor, majd a további hónapokban sem mutat-
tak kedvező képet. Számos országosan ismert s a szélső-
jobb mellett magát nyilvánosan is elkötelező bírón kívül 
ugyanis a nagy többség, vagyis az eljárás alá vont ítészek 
jó kilencven százaléka így vagy úgy,94 de folytathatta ítél-
kező munkáját.95 

A kommunista vezetés zöme s a vele – időnként ellent-
mondásosan ugyan, de – együttműködő tárcavezető nem 
békélt meg a kialakult helyzettel. A radikálisabb „munkás-
párt”, az MKP vezetése elégedetlenségének pedig mind 
hangosabban adott hangot.
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A bírói kar elleni általános támadásra a jel a legilleté-
kesebbtől, a pártvezértől, Rákosi Mátyástól érkezett, aki 
az első békeév karácsonyán, a Szabad Népben megjelent, 
maga jegyezte cikkében még csak néhány sorban nyilat-
kozott elmarasztalóan a bírósági rendszerről96, ám egy hét 
múltával, ugyanitt egész oldalas újévi üzenetében hosz-
szabban és egyértelműbben bontotta ki az igazságszol-
gáltatással szembeni kifogásainak csokrát. A rendes bí-
róságokat – s mellettük az ügyészségeket – nyilvánvaló 
szabotázzsal vádolva, végkövetkeztetésében ekkor ment a 
legmesszebbre. „Ezen a téren – hangoztatta – fel kell vetni 
a kérdést, nem volna-e jobb a Horthy- és a fasiszta rezsim-
től örökölt bírákat és ügyészeket – tiszteletre méltó kevés 
kivétellel – felfüggeszteni és kizárni azoknak az intézke-
déseknek végrehajtásából, melyek fiatal demokráciánk 
gazdasági és politikai alapjainak megvédését célozzák”.97 

A szakszerűen megkoreografált folyamat kisvártatva a 
politikai küzdőtéren folytatódott.98 Az „MKP nagybuda-
pesti szervezeteinek első értekezletén” – az arról tudósí-
tó szerint – „harcos optimizmussal […] erélyes harcot” 
hirdettek99 az igazságügy demokratikussá tételéért, egyes 
bírák működésének azonnali felfüggesztéséért, az elfo-
gultnak minősített rendes bíróságok hatáskörének csök-
kentéséért, „a feleslegessé váló bírói személyzet” elbocsá-
tásáért.100

A válasz e követelésekre – vélhetően mert a miniszter s 
a szociáldemokrata vezetők jó része sem volt az igazolá-
sok eredményességét tekintve a kommunistáktól nagyon 
eltérő véleményen – nem késett sokáig. A kommunista 
pártlapnak a pártaktíva történéseiről közreadott jelentése 
után ugyanis huszonnégy órával a Magyar Partizánszö-
vetség delegációja előtt Ries István kijelentette, hogy ő 
a maga részéről kész az igazságügyet a „legerélyesebb” 
módon megtisztítani „a reakciós elemektől”.101 

A minisztérium törzskarában ekkor már hónapok óta 
folytak az előkészületek „a demokratikus rend szem-
pontjából használhatatlanok” kirostálására,102 az újabb 
létszámapasztásra.103 Ennek kereteiről, s főbb szempont-
jairól a két baloldali párt decemberben meg is egyezett,104 
ám magával az alapgondolattal, vagyis a létszámapasztás 
szükségességével – igaz, politikai motivációk nélkül – a 
koalíció többi pártja is egyetértett. A folyamat levezény-
lésére tervek születtek, mind annak ideológiájára, mind 
pedig gyakorlati kivitelezésének szervezeti know-how-já-
ra.105 Ezekről 1946 tavaszán a politikusok pártközi érte-
kezletek egész során cserélték ki véleményüket, mígnem 
aztán az érintett alkalmazotti körben a létszám csökken-
tésének mértékében s a lebonyolítás mikéntjében sikerült 
dűlőre jutniuk. A kormány májusban tárgyalta meg az e 
tárgyban megfogalmazott rendelettervezetet, amelyet 
nem túl sokatmondóan, de meglehetősen vészjóslóan „az 
államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében 
szükséges egyes rendelkezések” címmel s 5.000/1946. M. 
E. szám alatt a hivatalos közlönyben tettek közzé.106 

A rendeletet kétségtelenül az ország válságos gazdasá-
gi helyzete s különösen a költségvetés tarthatatlanul szo-
rongatott állapota kényszerítette ki a kormányzatból, amit 
aztán – elsősorban a baloldalon – jónak láttak napi és hosz-
szabb távú politikai szempontjaikkal összhangba hozni. 

A közfoglalkoztatottak háború előtti létszámának jó húsz-
százalékos gyarapodása a költségvetést valóban lehetetlen 
helyzetbe hozta. S hogy kiknek a kirostálásával kívánták 
ezt az egyébként valóban válságos helyzetet orvosolni? 
Erre a kérdésre a kormány az elbocsátandók, nyugdíjazan-
dók körének kijelölésével adott választ. Azoktól, akiknek 
hivatali működésétől „az ország demokratikus szellemű 
ujjáalakítását” nem lehetett várni, vagy akik akár a ráter-
mettségnek, akár a szorgalomnak híján voltak.107

A politikai szempontú szelekcióhoz azonban nem csu-
pán a fenti szubjektív mérlegelésre tág lehetőséget nyújtó 
alternatív kritériumrendszer kínált lehetőséget, hanem a 
döntéshozatalra kimódolt szervezeti megoldás is. Az elbo-
csátandók, nyugdíjazandók sorsáról határozó grémiumo-
kat ugyanis a központi közigazgatás alkalmazottainak kö-
rében a kormányelnök, az illetékes főhatóság első embere 
és a Szakszervezeti Tanács állította föl. A konkrét eljárás 
szabályairól pedig elmondható volt, hogy garanciális ele-
meket egyáltalában nem tartalmazott; a döntések indok-
lásának kötelezettségét nem ismerte, s mi több, jogorvos-
latra sem biztosított lehetőséget.108 

A bírói függetlenség elvének sérelmét jelentő módon 
az ítészekkel szembeni fellépésre ilyen széles jogkört ko-
rábban egy, az alkotmányos kereteket legalább szavakban 
magára nézve kötelezőnek tartó adminisztráció sem szer-
zett magának. 

Az igazságügyi s ezen belül a bírói létszám redukci-
ójának teljesítésére tizenkét bizottságot hoztak létre,109 
melyek közül a második foglalkozott a pulpitusok embe-
reivel. A döntések előkészítése kevesek dolga lett, szűk 
irodákban elkeseredett viták tüzében alakult ki az elbo-
csátandók, majd az utólagos revízió révén módosított, 
véglegesített lista.110 A napisajtó csak nagy ritkán, elvétve 
adott hírt „az igazságszolgáltatás szerveinél tisztogató” 
bizottságok munkájáról, az elbocsátásra kiszemeltek név-
sorairól. A leghosszabb – bizonyára belső informátortól 
származó – listával először a Szabadság111 jelentkezett, 
amelyben negyvenöt ítész nevét tüntették föl.112 Augusz-
tus közepén pedig a Világ számolt be arról, hogy csak a 
budapesti tábla területéről 238 bírót és ügyészt vettek föl 
az eltávolítandók közé.113 

A hosszan elnyúlt folyamat az igazságügy terüle-
tén csak december közepére jutott végül nyugvópontra. 
A Magyar Közlöny 288. számának címoldala hozta azok 
listáját, akiket állásukból elbocsátottak.114 A nagyszámú 
kirostált bírósági titkár, jegyző és aljegyző mellett 390 
ítész és ügyész listára helyezésével a bírói hivatásrend 
ötödét távolították el a pulpitusokról.

5. Búcsú a bírói függetlenségtôl

A „munkás-paraszt demokratikus diktatúra” intervallu-
mából a – fejlődésnek aposztrofált – következő etapba, 
a „proletárdiktatúra” korszakába forduló állam építészei 
1948 első napjaitól, hosszas előkészítés után megkezd-
ték az igazságszolgáltatási szervezet teljes átalakítását.115 
A politika kommunista főszereplői s a velük egy útra lé-
pett szociáldemokraták ekkora úgy vélekedtek, hogy a bí-
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rósági szervezet átalakításához a feltételek megértek, s a 
nagyobb léptékű, radikális változtatás útjából minden aka-
dályt eltakarítottak. E számukra logikusnak, de legalábbis 
meggyőzőnek ható helyzetértékelés ellenére az egyesült 
párt központjában s a minisztérium vezérkarában még-
sem a legfájdalmasabb beavatkozás 
sebészi módszerét választották, ha-
nem – a már bevált receptek alapján 
– személyzeti jellegű intézkedések 
sorával indították el a bírósági rend-
szer gyökeres reformját.

Ezzel egyidejűleg a közvélemény 
fölkészítésére szisztematikusan 
megszervezett sajtókampány indult, 
mellyel jelezték a törvénykezés te-
rén hamarosan bekövetkező vál-
tozásokat, a bíróságok tervbe vett 
megregulázását, az apparátus im-
máron valóban véglegesnek gondolt 
átrostálását. A bíróságokkal szem-
ben hagyományosan bizalmatlan, a 
régebbi ítészekkel pedig egyenesen 
ellenséges parasztpárti orgánum, a 
Szabad Szó hasábjain dördült el leg-
határozottabban a hadüzenetet jel-
ző szózat. E lap szerkesztősége név 
nélküli cikkében, amely egyébként 
egy egyedi büntetőügyben meg-
hozott ítéletet kommentált, határo-
zott konklúzióig jutott el, mondván: 
„A demokrácia harmadik évében 
egyes helyeken még mindig olyan bírák osztják az igazsá-
got, […] akik néhány évvel ezelőtt még egyáltalában nem 
értelmezték olyan szigorúan a bírói függetlenséget, mint 
ma – a demokráciával szemben. Ezen az állapoton sürgő-
sen változtatni kell.”116

A változás előszelét érzékeltetve a Szabad Nép némileg 
más húrokat pengetett. Cikkírója, Feri Sándor, aki ez idő 
tájt a kommunista pártközpont alkalmazásában állt, tagadta 
a bírói függetlenséggel való végérvényes leszámolás tervét, 
ezzel szemben azt állította, hogy Ries miniszter s elvtársai 
éppen „az igazi bírói függetlenséget” akarják megteremte-
ni. Igaz, mondandójához vészjóslóan azért megjegyezte, 
hogy a jövőben „nem maradhat meg a bírói székben […], 
aki nem hajlandó, vagy nem tud demokratikus ítéleteket 
hozni”.117 Végül csatlakozott a sajtóhadjárathoz a több évti-
zedes múltra visszatekintő fővárosi bulvárlap, a Friss Ujság 
is, s lelkesen vette ki részét a „taláros testületek” pellengérre 
állításában, kíméletlen ostorozásában.118

Az ítészeket fenyegető tervekkel szemben az egyre 
egyszínűbb sajtóban nem akadt orgánum, amely karakte-
res ellenvéleményének adott volna hangot. Még a polgári 
radikálisok lapja, a Haladás sem vállalkozott arra, hogy 
a pulpitus embereit nyilvános védelmébe vegye. Ehelyett 
az apológia halk hangján inkább arról értekezett, hogy 
Magyarországon a bírói függetlenség korábban sem ér-
vényesült oly mértékben, „mint ahogy romantikus vissza-
sóhajtozások ezt fel akarják tüntetni”.119 S bár volt némi 
távolságtartás a Zsolt Béla120 által fémjelzett orgánum 

álláspontjában,121 mégis úgy látták jónak, hogy Ries el-
képzeléseinek meritumára vonatkozóan egyetértésüknek 
adjanak hangot. Azt állították, hogy a bírák világában „át-
meneti szelekcióra szükség van, csak állandósítani nem 
lehet a hatalom rugalmas rendelkezését a bíróság felett”.122

A bírói függetlenségre végső csa-
pást mérő jogszabálytervezet, mely 
a bírák áthelyezését, elbocsátását és 
nyugdíjazását tette lehetővé, Ries 
István tárcájánál 1948 első hetei-
ben készült el,123 a kormány pedig 
február 6-i ülésén adta hozzájáru-
lását a plánum országgyűlés általi 
megtárgyalásához.124 Az igazság-
szolgáltatás s benne a bíróságok és 
az ügyészségek jó ideje tervezett 
átszervezésének útjából az ország-
gyűlés placetja125 után valóban elhá-
rult minden akadály.

A forradalmiként aposztrofált 
törvény mögött meghúzódó filo-
zófia egyébként egyáltalán nem 
volt szofisztikált, s kitűzött céljá-
nak való megfelelés köntörfala-
zás nélküli személyi és szervezeti 
átalakításokat vetített előre. A cél 
az volt, hogy a proletárdiktatúrába 
átforduló hatalom az igazolások és 
a B-listázás után még állásukban 
meghagyott, de egyébként megbíz-
hatatlannak ítélt bírákat eltávolítsa a 

pulpitusról.126 Erről – igaz valamivel a törvény parlamen-
ti elfogadása után – Ries István leplezetlen őszinteséggel 
nyilatkozott.127 A „változnak az idők, s benne változnak a 
szereplők” gondolatkörében a miniszter ugyanis a korábbi 
tisztogató akciók „felemás” eredményeire utalva jegyezte 
meg, hogy azok a körülmények és megfontolások, ame-
lyek a háború utáni hónapokban és években még salvus 
conductust nyújtottak a bírák jó részének, azok három 
év múltával már szertefoszlottak, s az átalakuló politikai 
rendszer teremtette „népi demokrácia” elvárásai követelik 
a bírói karral szembeni határozott fellépést.128

S erre a magyar törvénytárba 1948. évi XXII. törvény-
ként felvett – s „az ítélőbírák áthelyezésének, úgyszintén 
az ítélőbírák és az államügyészségi tagok végelbánás alá 
vonásának átmeneti szabályozásáról” címen elhíresült – 
jogszabály tökéletesen alkalmasnak bizonyult.129 

Az ítészekre oly végzetes törvény ugyanis felhatalmaz-
ta a tárcavezetőt, hogy a Kúria elnöke és másodelnöke, 
valamint a z ítélőtáblai elnökök és alelnökök130 kivételé-
vel bármely bírót – akár annak beleegyezése nélkül is – 
más bírósághoz áthelyezzen, vagy a törvény szóhaszná-
lata szerint, végelbánás alá vonhasson, magyarán szólva, 
nyugdíjazhasson. Ezzel pedig megnyílt az út ahhoz, hogy 
a pulpitusok emberei közül nagyszámú nem megbízható-
nak bélyegzett bíró pályáját derékba törjék, nyugdíjaztatá-
sát jogszerű köntösbe öltöztessék.131

A hivatásrend átalakítására a törvény hatálybalépését 
követően határozott intézkedéseket hoztak. Tudatták a 

Ries István
(Küngös, 1885. november 14. – Vác,  

1950. szeptember 15.)
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nyilvánossággal, hogy az 1948. évi XXII. törvény vég-
rehajtására felállított bizottságban Hajdu Gyula és Dulin 
Jenő államtitkár mellett Szelényi Zoltán minisztériumi 
osztályfőnök kapott helyet.132 Feladatukról Hajdu Gyula 
államtitkár Supka Géza133 lapjában, a Világban bővebben 
is nyilatkozott. Burkoltan tagadta, hogy munkájukat kam-
pányfeladatnak tekintenék, s nyilvánvalóvá tette, hogy a 
bírói kar „átszervezése” nem történhet meg varázsütés-
re:134 „nem akarjuk elhirtelenkedve intézni ezt a kérdést” 
– adott nyomatékot nyilatkozatának. Az éppen csak kije-
lölt testület munkamódszerét taglalva pedig így folytatta: 
„Nagyon alaposan meg kell vizsgálni minden bírónak a 
tevékenységét, hogy a demokrácia három éve alatt hogyan 
viselkedett, hogyan dolgozott.”135Az érintettek megnyug-
tatásának szándékával az államtitkár leszögezte: „Nem 
emberüldözésről van szó, csak nagyon alapos és gondos 
vizsgálat alapján történik az, hogy a meg nem felelő bírá-
kat – akik nem tudtak a demokrácia szellemében dolgozni 
– eltávolítjuk, vagy ha olyan az eset, hogy más körülmé-
nyek között a demokráciának megfelelően tudnak dolgoz-
ni, áthelyezzük más munkakörbe.”136

A bírói apparátus személyi állományával kapcsolatos 
döntéseket azonban megelőzték a bíróságok vezetőit érin-
tő intézkedések. Legelébb is – betöltvén az előírt korhatárt 
– nyugdíjazták Kerekess István kúriai elnököt.137 A veze-
tőváltásokhoz egyébként a döntéshozók igencsak kézen-
fekvő igazolással szolgáltak, mondván, „hogy a fontosabb 
bírósági vezető helyekre erőskezű, nagy adminisztrációs 
képességű és politikailag teljesen megbízható” egyéneket 
találtak.138 Nyugdíjasként így távozott a fővárosi ítélőtábla 
elnöki stallumából a bírói függetlenség legbátrabb szószó-
lója, Vincenti Gusztáv,139 akit Nagy Miklós, az Igazság-
ügyminisztérium Magánjogi Osztályának vezetője váltott 
a posztján,140 Sztodolnik László a Győri,141 Kocsis Mihály 
pedig a Pécsi Ítélőtábla vezetésére nyert kinevezést.142 
Mellettük Sarlós Márton lett a Főváros Büntetőtörvény-

szék első embere. Ugyanakkor három ítészt, korábban 
fontos igazságügyi tisztség birtokosát, kúriai tanácselnöki 
pozícióval kínáltak meg.143

Az ítélkezés parancsnoki helyeinek átrostálását az íté-
szek derékhadára vonatkozó intézkedések követték. Az 
ítélőbírák átvizsgálásának folyamata azonban nem igazol-
ta vissza az államtitkár humánus és szakszerű eljárást ki-
látásba helyező áprilisi mondatait. Az igazságszolgáltatás 
egészét s a bírák túlnyomó többségét a napisajtó sűrűn – 
számos esetben pontatlanul – publikált tudósításai tartot-
ták bizonytalanságban, egzisztenciális fenyegetettségben. 
Az érintettek biztosat csak a Magyar Közlöny Hivatalos 
rész rovatából olvashattak ki. Az pedig nagy rendszeres-
séggel ismertette Ries István sorsukat érintő döntéseit.

S hogy volt mit nyilvánosságra hozni, az köszönhető 
volt annak, hogy a miniszteri asztalon májustól sokasod-
ni kezdtek a tárgyban előterjesztett dossziék, felszerelve 
Hajdu Gyula bizottságának véleményével s a határozat-
hoz szükséges személyi anyagokkal. A sort a miniszter a 
„saját kérelemre”, illetve hivatalból végrehajtott áthelye-
zésekkel és nyugdíjazásokkal nyitotta meg. A Kúriától 
kezdve a legtávolabbi járásbíróság sem maradt érintet-
len.144 Sokszor tisztességgel vállalható szakmai karrierek, 
életpályák törtek derékba. A kirostáltak helyére pedig újak 
kerültek,145 olyanok, akik a velük szemben támasztott po-
litikai követelményeknek immáron teljes mértékben meg-
feleltek.146

A proletárdiktatúra államának személyi állományában 
átformált bíróságai így váltak „megfelelő harci eszköz-
zé […] a dolgozó osztályok”147 s a mindenható Párt ke-
zében. Ítélkezésükkel – az esetek nagy hányadában – a 
törvényesség, a jog és az igazság szolgálata helyett a bírói 
függetlenség minden elemétől megfosztott állapotukban – 
„a proletáriátus élcsapatának” parancsát követték, s hosz-
szú évtizedeken át elsősorban a párt szempontjait tartották 
szem előtt.148

Révész, T. Mihály
 Theoretische und praktische Fragen der richterlichen Unabhängigkeit im Nachkriegsungarn 
(Zusammenfassung)
Durch die Invasion der Streitkräfte des Dritten Reiches vom 
März 1944 war die ungarische Souverenität für längere Zeit 
verloren. Es waren noch Kämpfe in Ungarn, als in den här-
testen Wintermonaten um die Wende 1944/1945 begann, 
– infolge der Maßnahmen der führenden Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens in Debrecen, in der provisorischen 
Hauptstadt des politischen Lebens, und von denen gegrün-
deten Institutionen, – die Abräumung der Trümmer, und der 
Wiederaufbau des Landes. Die staatliche Hauptmacht über-
nahm vorübergehend die Provisorische Nationalversamm-
lung, die Exekutivgewalt wurde durch von ihr gewählte 
Koalitionsregierung ausgeübt, aber an der Gestaltung des 
politischen Lebens nahmen auch die spontan gebildeten 
Organisationen der lokalen Gemeinschaften, die National-
ausschüsse – besonders auf lokaler Ebene – teil.
Neben den zwischen den zwei Weltkriegen üblich ar-
beitenden ordentlichen Gerichten und Sondergerichten 

wurde ein neues Organisationssystem, ein zweistufiges 
Netzwerk von Volksgerichten erstellt, um über Kriegsver-
brechen und über Verbrechen gegen die Menschheit Ent-
scheidungen zu treffen. So wurde aus dem im 19. Jahrhun-
dert als duale Struktur gegründeten System, vor Jahren der 
proletarischen Diktatur, ein dreistufiges System.
In der Periode der Koalitionsregierung wurden die früher 
gesicherten Garantien der gerichtlichen Unabhängigkeit 
durch die Politik regelmäßig angegriffen. Es geht in der 
Arbeit im Detail um die Maßnahmen der Regierung, die 
die Funktionsweise der ordentlichen Gerichte gefährde-
ten, um den parteipolitischen Druck, der auf die Judikatur 
der Volksgerichtsräte ausgeübt wurde, die in politischen 
Angelegenheiten Kompetenzhegemonie erwarben, sowie 
um die systematische Liquidation der Sondergerichte. 
Von der Kurie bis zum am weitesten entfernten Bezirks-
gericht blieb kein Gericht intakt. In den ersten Monaten 
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des Übergangs zu dem kommunistischen Einparteisystem 
wurde anständigen Gerichtskarrieren ein jähes Ende be-
reitet, an die Stelle der ehemaligen Richter kamen solche 
Menschen, die den von der allmächtigen Partei erwarteten 
politischen Anforderungen völlig entsprachen. So wurden 
die Gerichte des Staates der proletarischen Diktatur zum 
geeigneten Kampfsmittel im System der proletarischen 

Diktatur. Mit der Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit folgten 
diese Gerichte in den meisten Fällen – anstatt der Rechts-
mäßigkeit, dem Recht, und der Gerechtigkeit zu dienen – 
dem Befehl der Avantgarde des Proletariat, und jahrzehn-
telang berücksichtigten sie, beraubt von allen Elementen 
der gerichtlichen Unabhängigkeit, in erster Linie die As-
pekte der Partei.

Jegyzetek _____________________________________________________________________________________

1 E ténnyel a kortársi közvélemény annak ellenére is tisztában lehetett, 
hogy a rövidebb-hosszabb ideig még létezett napisajtó a német csa-
patmozgásokról nem tudósíthatott. A Magyar Nemzet 1944. március 
22-i számában például részletesen ismertette a keleti front német sike-
reit a magyarországi helyzetről azonban még egy rövidke hírrel sem 
szolgált. De nem tett másként a Pester Lloyd sem. Magyar Nemzet, 
1944. (március 22.) 66. sz. 2. p.; Pester Lloyd, (20. März) Nr. 64. 1944. 
1. p. A szélsőjobb orgánuma, a Magyarság is – jókora csúsztatással 
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áll. és szerk.): A szabadság hajnalán. Előszó: Bakó Ágnes. Buda-
pest, 1965. MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intéze-
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őrségi Közlöny, 1945. 3. sz. A törvény nemzetgyűlési vitájára lásd 
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Magyar Közlöny, 1945. 19. sz. 3. p. 

18 Balassa Miklós pécsi ügyvéd a polgári demokraták frakciójából fo-
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kommunisták „sikeresen” toltak a közéleti paletta szélére, az intéz-
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Múltunk, 2016. 1. sz. 84–85. p.

25 Nemzetgyűlési napló, 1945. V. kötet. 1947. február 4.–1947. február 
26. Ülésnapok 1945–99. 828. p.
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28 Dulin Jenőt, aki a koalíciós idők több kormányában – előbb a keres-
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felszabadulás után. Alföld, 1954. 4. sz. 5. p. A helyi sajtó közlése sze-
rint Kecskeméten a Megyei Törvényszék egyesbírája büntetőügy-
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„a központi vezetés határozottságát és a dolgozók részvételének 
legnagyobb fokát”.

116 Szabad Szó, 1947. (december 16.) 287. sz. 2. p.
117 Az írás Feri Sándor tollából „Bírói függetlenség – vagy bírói fele-

lőtlenség” sokatmondó címen jelent meg. Szabad Nép, 1948. (janu-
ár 9.) 6. sz. 3. p.

118 Friss Ujság, 1948. (január 20.) 15. sz. 1. p. A címoldalon megje-
lent írás szerzője az igazságszolgáltatásról hevenyészve elkészített 
diagnózisában azt állította, hogy az ítélkezés emberei között nagy 
számban akadnak olyanok, akik „mesterségesen akadályozzák a 
bírósági gépezet sima munkáját”. Majd végkövetkeztetésében alá-
húzta: „Ezen a helyzeten sürgősen változtatni kell. A rosszul és ká-
rosan ítélkező bírák felett, a törvényszéken megbújó reakciósok, 
kerékkötők felett a legfelsőbb bíróságnak, a népnek kell kimondani 
az ítéletet. Távozzanak.”

119 Haladás, 1948. (február 12.) 7. sz. 5. p. A szerkesztőség belső ve-
zércikkében azt fejtegették, hogy a korábbi érában „büntető perek-
ben a bíróság nem volt független és nemcsak önmagától szolgálta 
ki az uralkodó osztály érdekeit, hanem ítéleteit gyakran hozta meg 
felsőbb irányításra”.

120 Ritter Aladár: Zsolt Béla, a radikális publicista. Múltunk, 1988. 
4. sz. 142–150. p.

121 Haladás, 1948. (február 12.) 7. sz. 5. p. A cikkíró ennek érzékelte-
tésére írta: „nem osztjuk mindenben azoknak felhördülését, akik a 
bírói függetlenség aláaknázását látják abban, ha a kormány rövid 
terminusra felhatalmazást kap bizonyos kategóriájú bírák áthelye-
zésére vagy nyugdíjazására”.

122 Uo. A szerző nem csekély konformizmussal húzta alá: „A bírói kart 
demokratizálni kell, de a bírói függetlenséget e demokratizálás után 
fenn kell tartani és meg kell védeni.” Majd önmaga megnyugtatá-
sára megjegyezte: „A meghozandó törvényben […] azt eleve ki kell 
mondani, hogy az áthelyezésekre és nyugdíjazásokra adott termi-
nust semmi körülmények között meghosszabbítani nem lehet.”

123 Az alakuló kurzus igazságügyi politikájával ekkor már folyamato-
san, s látható kérdőjelek nélkül, azonosuló Ries István törvényja-
vaslatának nem titkolt célja az igazságszolgáltatás személyi állomá-
nyának gyökeres megújítása, a régi kor embereitől történő radikális 
megtisztítása volt. Magyar Nemzet, 1948. (február 5.) 29. sz. 1. p. 
A lap a plánummal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a személyi 
döntések meghozatala „az érdekeltek beleegyezése nélkül” is meg-
történhet.

124 G. Vass 2004. 135. p.; Népszava, 1948. (február 7.) 31. sz. 1. p. 
125 A parlamenti vitára lásd Zinner 2005. 346–377. p. 
126 Nem állíthatjuk, hogy a törvény elfogadása heves ellenállásba üt-

között volna. Magyar honban semmiképpen nem. Szimbolikus 
tiltakozásként tán csak a tekintélyes s „az ellenforradalmi magyar 
bíróság ellen a legszenvedélyesebben” harcoló Vámbéry Rusztem 
washingtoni követi állásáról történt lemondása volt följegyezhető. 

Szabad Nép, 1948. (május 20.) 114. sz. 4. p.; Magyar Nemzet, 1948. 
(május 20.) 114. sz. 2. p.

127 Országgyűlési napló, 1947. IV. kötet. 1948. március 15.–december 
10. Ülésnapok 1947–68. 340.

128 Uo. Ries István Keleti Péter István demokrata néppárti képviselő 
megszólalására reflektálva, minden diplomatizálás nélkül tette föl a 
költőinek szánt kérdést: „El tudja Keleti képviselőtársam képzelni 
azt, hogy az a bíró, aki húsz éve vagy tizenöt éve ül a felső bíró-
ságoknál és – nem azt mondom, hogy kiszolgálta , de – nem vétett 
semmit a régi reakciós rend ellen, máról holnapra egyszerűen de-
mokrata lett? A B-listázásnál és az igazolásnál is az történt, hogy 
nem lehetett pozitívumot felhozni ellene, de azért szükség volt a 
bírák áthelyezéséről szóló törvényre is, mert azóta megint rájöttünk 
bizonyos dolgokra.”

129 Rendőrségi Közlöny, 1948. 9. sz. 323–324. p. A szikár s csupán 
négy érdemi szakaszt tartalmazó jogszabály végrehajtásáról a tár-
cavezető – a törvény felhatalmazásával élve – saját hatáskörben 
gondoskodott. Lásd 40.000/1948. I. M. sz. rendeletet. Magyar Köz-
löny, 1948. 82–83. sz. 799–800. p.

130 Az igazságszolgáltatás szóban forgó 12 csúcsvezetője sem érezhet-
te magát biztonságban, hiszen róluk szólva a törvény 1. § (5) be-
kezdése, illetve 3. §-a a végelbánást tette lehetővé.

131 Néhány hónappal később a törvényhozás tovább tágította azok kö-
rét, akikre az imént részletezett intézkedés vonatkozott. Az 1948. 
évi LII. törvény ugyanis a kormány elnökét, illetve az iparügyi 
minisztert arra hatalmazta föl, hogy a közigazgatási bíróság, vala-
mint a szabadalmi bíróság ítélőbíráit ugyancsak „végelbánás” alá 
vonhassák. A tisztogatásra az igazságügyi tárca vezetője még en-
nél is tágabb lehetőséget kapott azzal, hogy – jó egy esztendei in-
tervallumban – „bármely közjegyzőt, illetve bírósági végrehajtót” 
elmozdíthatott állásából. Magyar Közlöny, 1948. 269. sz. 2514. p. 
A törvény alapján egyébként a Szabadalmi Bíróság ülnökeinek tal-
pára is útilaput kötöttek. Világ, 1948. (szeptember 22.) 992. sz. 4. p.

132 Kis Ujság, 1948. (április 9.) 82. sz. 4. p.
133 A jelentős tudományos teljesítménnyel büszkélkedő tudós a háború 

utáni politikai életben a Polgári Demokrata Párt egyik vezetőjeként 
vett részt, szerkesztette a Világ néven megjelenő orgánumot.

134 Erre egyébként a törvény 1. §-ának (4) bekezdése lehetőséget is 
nyújtott azzal, hogy kimondta: a törvény végrehajtásának „jogával 
az igazságügyminiszter az 1949. évi december hó 31. napjáig él-
het”. Rendőrségi Közlöny, 1948. 9. sz. 323. p.

135 Világ, 1948. (április 11.) 859. sz. 1. p. Az alapos vizsgálat nem je-
lenthet rohammunkát – állította az államtitkár – miből következően 
„az egész ügy nem tömegesen kerül elintézésre, hanem „minden 
esetet” egyenként vesznek szemügyre.

136 Uo. Erre a lehetőségre egyébként Szebenyi már hivatkozott prog-
ramcikkében maga is utalt azzal, hogy az új rendszerben a „lip ser-
vice-t” vállalók, „a népi demokráciát megérteni” szándékozók előtt 
meglengette „az új ítélkezés perspektíváját”. Szebenyi 1948. 318. p.

137 Ehhez a változáshoz – miután nem találtak megfelelő megoldást – 
hozzáfűzték, hogy a Kúria „megürülő elnöki székének betöltéséről 
később történik döntés”. (A Szabad Nép tudósítója tévesen Kere-
kes Mihályként tüntette fel Kerekess István kúriai elnököt.) Szabad 
Nép, 1948. (május 25.) 118. sz. 7. p. 

138 Szabad Nép, 1948. (május 25.) 118. sz. 7. p.; Világ, 1945. (május 
26.) 11. sz. 3. p. A politikai szempont különösen nagy súllyal es-
hetett latba. E momentum jelentőségét érzékeltetve, meg némileg 
a leváltott korábbi vezetőknek szánt gesztusként, Hajdú államtitkár 
szükségesnek látta aláhúzni: „Azok ellen, akik most helyükről távoz-
nak túlnyomó többségükben semmiféle kifogás nem merült fel.”

139 Igazságügyi Közlöny, 1948. 8. sz. 454. p. Vincenti Gusztáv nyug-
díjba helyezését augusztus 31-én hozták nyilvánosságra. Nevével 
– egy-két alkalommal – a nyilvánosságban csupán, mint Szabó 
László nemzetközi sakknagymester sakkfeladványának sikeres 
megoldójaként találkozhattunk. Magyar Nemzet, 1958. (május 16.) 
114. sz. 6. p.; Magyar Nemzet, 1958. (július 4.) 156. sz. 6. p.

140 Igazságügyi Közlöny, 1948. 7. sz. 395. p. Nagy Miklóst (1903–
1975), akit az idő tájt, mint az ellenállási mozgalom résztvevőjét 



30

is jegyezték, a felsőbíróságok megszüntetésekor a Legfelsőbb 
Bíróság tanácselnökévé nevezték ki. Innen 1953-ban távozott, 
s az igazságszolgáltatásban a továbbiakban nem kapott vagy 
nem vállalt szerepet. Életútjáról lásd Bódiné Beliznai Kinga 
– Zinner Tibor: Akiknek nevét emléktábla őrzi. Bibliotheca Cu-
riae. Budapest, 2016. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Vállalat,  
222–223. p.

141 A korábbi elnököt, dr. Tormásy Lambertet kúriai tanácselnökké ne-
vezték ki.

142 Kocsis az 1947 őszén kinevezett Makó Jenő székét foglalhatta el. 
Igazságügyi Közlöny, 1948. 7. sz. 395. p.

143 Uo. Mellettük még számos bíró nyert ítélőtáblai tanácselnöki, kú-
riai bírói, törvényszéki tanácselnöki és járásbírósági alelnöki kine-
vezést.

144 Zinner 2005. 367. p.
145 A kormány július 30-i ülésének 77–78. napirendi pontjai alatt – egy 

nagyobb csomagban – határozott „56 bírói állás”, valamint „18 tör-

vényszéki elnöki, ítélőtáblai tanácselnöki, járásbírósági elnöki […] 
állás betöltésének engedélyezéséről”. G. Vass 2004. 223. p.

146 Hajdú Gyula államtitkár 1948 nyarán azt húzta alá, hogy a bírósá-
gok „vezetőinek erkölcsileg, magánéletében kifogástalannak, kiváló 
jogásznak és politikailag megbízhatónak kell lennie”. Hajdu Kocsis 
Mihálynak, a Pécsi Ítélőtábla elnökének beiktatásán hangsúlyozta: 
„a népi demokrácia bírájának elfogulatlanul, pártatlanul, a törvény 
rendelkezésének szellemében, a nép érdekeinek figyelembevételével 
kell ítélkeznie”. Népszava, 1948. (július 20.) 164. sz. 2. p.

147 Szebenyi 1948. 320. p. 
148 A bíróságok függetlenségének felszámolásakor a kialakult helyze-

tet értékelve írta Varga László: „Az a bíróság, ahol pártszempont, 
vagy kormány kívánság az irányadó, ott az igazság elnémul. A nép 
akkor érezheti magát biztonságban, ha meggyőződésévé érlelődött, 
hogy semmiféle mesterkedés, vagy illetéktelen befolyás nem aka-
dályozhatja meg az igazságos ítélet meghozatalát.” Varga 1949. 
43. p.

„Egyetlen más látomás sem hagyta ott nyomait 
ily mélyrehatóan a világ térképén és identitás-
érzésünkön.”1

1. Prológus

M ustafa Kamâl Atatürk, a Török Köztársaság 
megálmodójának gondolatai szerint a nemzet 
egy olyan közösség, amely közös politikai léten, 

nyelven, területen, ősökön, történelmi hovatartozáson és 
erkölcsön alapul. A vallás szerinte nem tartozik a nemze-
tet összekötő erők közé. Ehelyett a közös morálra kell he-
lyezni a hangsúlyt és arra a közös óhajra, hogy egy nem-
zetet alkossunk. Mustafa Kamâl szerint azok a nemzetek, 
amelyek nem ébrednek nemzeti öntudatra, más nemzetek 
prédái lesznek. A török nemzet, amelyet köztársaságként 
kormányoznak, egy állam.

Andrew Orridge szerint Törökország ún. megújító na-
cionalizmusa módot adott az egyesítésre egy olyan régi 
kultúrában, melyet a széthullás fenyegetett, így szüksége 
volt a kohézióra, hogy ne váljon az európai politika zsák-
mányává. Az Oszmán Birodalom nemzetiségei hosszabb 

ideje léteztek etnikai közösségként az adott területen, így 
a Török Köztársaság nacionalizmusa erre könnyen épít-
kezhetett. A nemzeti megújulás gyökeresen szakított a 
múlt szimbólumaival, ugyanakkor szorosan kapcsolódott 
a korábbi nagyság-tudathoz. A nacionalizmusnak ez a for-
mája az új állami identitás megteremtését is célul tűzte ki.2

A török nacionalizmus iránti érdeklődés Magyarorszá-
gon elsősorban az új nemzeti szimbólumok bevezetéséig, 
valamint a magyar–török párhuzamok és a revizionista tö-
rekvések sikerének megfejtése szintjéig terjedt. „Egészen 
új és merész utakra tért a törökség önvédelmének és öncé-
lúságának kiépítése körül” – írta Bajcsy-Zsilinszky Endre, 
aki szerint Törökország megtalálta a maga gyógyulásának 
útját a nacionalizmusban.

Tanulmányomban a török nemzet fogalma köré csopor-
tosuló attitűdöket (úgymint nemzeti érzések, a nemzet sze-
retete, nemzeti büszkeség, nemzeti szimbólumok, nemzeti 
preferencia, nemzeti felsőbbrendűség és nacionalizmus) 
vizsgálom, megjelölve azokat az elemeket, melyekre a ko-
rabeli magyar közvélemény különös figyelmet fordított.

2. A nacionalizmus elemei  
és tipizálása

A nacionalizmus összekapcsolja egymással a terület–ál-
lam–nemzet fogalmait. A nacionalizmus szimbolikus je-
lentőségével felruházott terület nemzeti szülőfölddé válik, 
az állam – mint a nacionalista politikai akarat ideális kife-
jeződési formája – nemzeti karakterű hatalmi egységként 
jelenik meg. A nemzet és nacionalizmus kifejezések a la-
tin nasci szóból származnak, melynek jelentése: születni, 
de utal a közös ősökre és a származási helyre is.4 A nem-
zet fogalmának meghatározásához Anthony Smith állás-
pontját követem, aki szerint a nemzet egy régebbi történeti 
kategória, az etnikai közösség modern változata. Vagyis 
a múlt világbirodalmai egyesítettek ugyan etnikai közös-
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