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V eress Emőd professzor, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének ta-
nára mintaszerű szervezésében bűnügy-történeti 

konferencia került lebonyolításra 2019. október 10–12-én 
Kolozsvárott. A tematikus rendezvény egyedi bűnesetek 
történettudományi, jogtörténeti, kriminalisztikai, pszicho-
lógiai, büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminológiai 
vizsgálatát kérte az előadóktól.1

A program Laczkó Vass Róbert színművész és Szép 
András zongoraművész szerzői és előadóestjével vette kez-
detét: A néma hang, amit ki kell ejtenünk – Kányádi Sándor 
emlékezete. A művészek e szavakkal kínálták programju-
kat: „Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan bille-
gő és jóltáplált vigaszt, mikor a Miatyánk egy-két aszkéta 
igéjével is évekig elvagytok? – szegezi nekünk a kérdést 
Kányádi Sándor, miközben pontosan tudja, hogy a legbelül 
sarjadó-kapaszkodó szavak ugyanúgy gondozásra szorul-
nak, mint a mostoha sorsra jutott »örmény kert, zsidó sor, 
magyar telek« – és velük együtt a szokásból kiment énekek. 
A néma hangot, amely ott bujkál mindannyiunk lelkében, 
tiritarka transzilvanizmusunk és huszadik század végi fé-
lelmeink foglalják hasonlatokba, metaforákba, hexameter-
be vagy ősi felező nyolcasokba: versbe, amit mondani – s 
miért ne: énekelni kell! Nyomra lel a szó, a dallam, kötése 
köt oldhatatlan – összegez a költő, s ezzel a csapásirányt 
is meghatározza, amelyet követnünk kell előadásunkban! 
Reméljük, legújabb szerzői és előadóestünket ugyanazzal a 
szeretettel fogadja közönségünk, mint amilyennel mi visz-
szük pódiumra a Kányádi-életmű keresztmetszetét.”

Az előadások sorát jómagam (Balogh Elemér egye-
temi tanár, Szeged) nyitottam meg, felvázolva az utolsó 
bakonyi betyár, Savanyú Jóska életét és főleg az ellene 
lefolytatott büntetőper stációit. Az 1886-ban a Szombat-
helyi Királyi Törvényszéken indult elsőfokú tárgyaláson 
a fővádlottat életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, 
a fellebbezés folytán megindult tárgyaláson a Budapesti 
Királyi Ítélőtábla már halálra ítélte, ám a jogerős ítéletet 
kimondó Kúria az elsőfokon hozott bírósági határozatot 
hagyta helyben. A jogtörténeti értékelés veleje az, hogy 
mivel a rablóvezér ellen egyetlen esetben sem sikerült 
kétséget kizáróan bizonyítani, hogy előre megfontolt 
szándékkal követett volna el gyilkosságot, ezért a királyi 
legfelsőbb bíróság nem talált elégséges indokot a halál-
büntetés kimondására.

† Nánási László főügyész (Kecskemét) folytatta a be-
tyárperek témáját, méghozzá a legismertebb alak, Rózsa 
Sándor személyén és pályafutásának bemutatásán keresz-

tül. Alapos áttekintést kaptunk a leghíresebb betyár viselt 
dolgairól, személyiségéről, kapcsolatáról a magyar sza-
badságharccal. Négyszer ítélték halálra, de az uralkodó 
mindannyiszor kegyelmet adott neki – elsősorban abból a 
megfontolásból, hogy az életében köré fonódott népi legen-
dák fi gurájaként nehogy még a mártíromság koszorúja is 
a fejére kerüljön. A magyar folklór legendáriumába így is 
bekerült. Miként Savanyú Jóska sírja Tótvázsonyban, Ró-
zsa Sándoré Szamosújvárott ma is valóságos zarándokhely. 
Az előadás fontos részét képezte a dél-alföldi vármegyék-
ben rendet rakó, a közbiztonságot erős kézzel és tartósan 
helyreállító Ráday Gedeon kormánybiztos tevékenysége is.

Fenyvesi Csaba egyetemi tanár (Pécs) rendkívül szín-
vonalas és színes, humorral átszőtt előadásában egy hí-
res bűneset, az 1974-es pécsi emberölés kriminalisztikai 
elemzését végezte el. Rengeteg új információval, ismeret-
tel gazdagodtunk a kriminalisztika világából, amelynek 
eszköztára korunk rohamosan fejlődő technikai világában 
újabb és újabb vizsgálati módszerekkel gazdagodik. Az 
előadó lépésről lépésre vezetett végig minket a párhuza-
mos esetek és megoldási alternatívák közegébe ágyazva 
az ügy, a krimi megoldásáig. Mint oly sok esetben, a pszi-
chológia fegyvertárának alkalmazására itt is szükség volt.

Ambrus István egyetemi docens (Budapest, ELTE) A 
„csirke-per”, avagy a Magyar Királyi Kúria 51. számú 
döntvénye az alaki és az anyagi bűnhalmazat kérdéséről 
címmel tartott elmélyült, valódi dogmatikai szempontokat 
kifejtő előadást egy olyan kúriai döntésről, illetve annak 
kapcsán a bűnhalmazat problematikájáról, amilyet ritkán 
élvezhetünk jogtörténeti konferencián. A konferencia jo-
gász hallgatói, akik praxisukban nem hatályos büntető-
joggal foglalkoznak, valószínűleg az egyetemi padokban 
hallottak utoljára az alaki és az anyagi halmazat dogmati-
kai problémáiról: most jó volt újra végiggondolni ezeket a 
fontos rendszerező elveket.

Mészáros Ádám osztályvezető-helyettes (Budapest, 
OKRI) a nevezetes Majláth-gyilkosságot dolgozta fel. Az 
eset aránylag ismert, a maga korában óriási felháborodást 
váltott ki, és nagy sajtónyilvánosságot kapott, de a mód-
szeres jogtörténeti feldolgozás és az ügy bemutatása még-
is sok újdonságot hozott. A dogmatikai elemzés ebben az 
előadásban is hangsúlyt kapott.

Kádár Hunor adjunktus (Kolozsvár, Sapientia EMTE) 
egy valódi sorozatgyilkos ügyéről, a „kalapácsos ember-
ként” elhíresült bűnözőről tartott rendkívül érdekes és ala-
pos előadást. Az elméleti megalapozású, nagyon érdek-
feszítő modorban tartott referátumból képet kaphattunk 
a kolozsvári bűnözés egy kiemelkedően érdekes, persze 
nagyon szomorú haláleseteket produkáló és sok tanulsá-
got hordozó ügyéről s annak elkövetőjéről.

Domokos Andrea egyetemi tanár (Budapest, KRE) egy 
pécsi gyógyszerész-hallgató ügyéről tartott szívbe marko-
ló előadást. Megtudhattuk, hogy mit jelent az „ámok”-fu-
tás eredeti értelmében, mi a szó mai jelentéstartalma, s 
milyen párhuzamos fogalmakat használunk ebben az eset-
körben. Fontos összehasonlító adatokat tudtunk meg pél-
dául az amerikai iskolai lövöldözésekről, ahol nagyjából 
hetente történnek fegyveres incidensek, és nem kizárólag 
a liberális fegyvertartási lehetőségek miatt.
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Sivadó Máté adjunktus (Budapest, NKE) lebilincselő 
előadásban számolt be a vietnámi drogmaffi  a magyaror-
szági működéséről. Megdöbbentő adatokat hallottunk a 
vadkender illegális termesztéséből származó szédületes 
haszonról, ami nagyrészt magyarázza ennek a krimino-
gén területnek a virágzását. Hallottunk a drogmaffi  ákról, a 
kábítószer-kereskedelemről és a vele szemben folytatott, 
néha szélmalomharcnak tűnő állami fellépésről, a reális-
nak tekinthető perspektívákról.

Varga Árpád főügyész (Szolnok) 
egy justizmordot dolgozott fel elő-
adásában: Kírják János törvénysértő 
elítélésének okait tárta fel, és követ-
kezményeit foglalta össze. Megszív-
lelendő tanulság csengett ki a hibát-
lan szakmaisággal megfogalmazott 
referátumból: a szocializmus éveiben 
játszódó eset tanúsága szerint a politi-
kailag hangolt igazságszolgáltatás bi-
zony letért a törvényes útról…

Végül Sallai János egyetemi tanárt 
hallgattuk meg (Budapest, NKE), aki 
a magyar rendészet történetének át-
tekintését adta Karvasy Ágostontól a 
közigazgatási jog pécsi illetőségű tu-
dósáig, Szamel Lajosig.

Amint a szervezők az első konfe-
rencia (2019. október 10–12.) alkal-
mával ígérték, a pandémia ellenére is sikerült megszervezni 
Kolozsvárott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
temen a második bűnügy-történeti konferenciát 2021. szep-
tember 24-én. A rendezvényt Magyarország Igazságügyi 
Minisztériuma és a Prof. Dr. Lupán Ernő Alapítvány támo-
gatta. Az előadók ezúttal is vegyesen, az anyaországból és 
Erdély jogtörténettel (is) foglalkozó tudósai közül kerültek 
ki. Következzék a második konferencia színes programjá-
nak élménybeszámolója.

Az előadások sorát jómagam (Szegedi Tudományegye-
tem) nyitottam meg, aki ezúttal is egy bakonyi betyárról, 
méghozzá a leghíresebbről, Sobri Jóskáról tartottam refe-
rátumot. Sobrit a mértékadó történeti források szerint nem 
sikerült kézre keríteni (eltekintve egy fi atalkori, malac-
lopással kapcsolatos ügyétől), így esetében feldolgozható 
törvényszéki anyag nem maradt fenn, ám a rablóbandája 
elfogott tagjaival kapcsolatos statáriális jegyzőkönyvek (s 
még sok más, érintőleges irat) igen, így bőven volt jogtör-
téneti vizsgálatra alkalmas anyag. Nem is beszélve a Sobri 
személyét övező legendáriumról, amelynek máig virágzik 
a kultusza a Dunántúlon – ez azonban inkább folklór, mint 
jogtörténet.

A következő felszólaló, Mátyás Szabolcs egyetemi do-
cens, r. őrnagy (Budapest, NKE) volt, akitől az elmélet és 
a gyakorlat izgalmas elegyét hallgathattuk meg A krimi-
nalisztikai gondolkodás szerepe a Teréz körúti robbantás 
nyomozása során címmel tartott előadásában.

Szabó András PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem) 
fi gyelemre méltó témát választott: Áldozatból bűnös? Bű-

nösből áldozat? A Simek Kitty-ügy tanulságai húsz év táv-
latából című előadásában egy valóságos történelmi krimi 
eseményei bontakoztak ki előttünk.

A kávészünetet követően egy kolozsvári/budapesti ku-
tató, Fazakas Zoltán József főosztályvezető (Budapest, 
Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet) következett. 
Előadásában – A kisebbségi magyarsággal kapcsola-
tos büntetőügyek a korabeli sajtó beszámolói alapján a 

két világháború közötti Erdélyben – 
rendkívül részletgazdagon tárta fel a 
kisebbségbe szorult magyarság bűn-
ügyeinek kriminális vetületét.

Az ebédszünet előtti utolsó refe-
rens, Ambrus István egyetemi docens 
(Budapest, ELTE) online kapcsolódott 
be a programba: Szokásjog és analó-
gia a büntető jogalkalmazás történeté-
ben és jelenében, különös fi gyelemmel 
a Magyar Királyi Kúria 1898. évi, az 
áramlopásról szóló döntésére címmel 
elmondott, tankönyvbe illő előadása 
alapos dogmatika-történeti elemzését 
adta a címben jelzett témának.

A délutáni előadásokat Bordás 
Bertalan (Pécsi Tudományegyetem) 
nyitotta meg: Holt ezredes és Viktória 
királynő leveleinek nyomában – egy 
nemzetközi nyomozás esélyei 1873-

ban című történelmi oknyomozó beszámolója az angol 
történelem irányába kalauzolt el a hallgatókat.

A konferencia spiritus rectora, Veress Emőd egyetemi 
tanár (Sapientia EMTE): Óvári Elemérről és Kolozsvár-
ról, 1944 októberében címmel tartott előadása igazi cse-
mege volt az egyetemtörténettel foglalkozók számára. Be-
tekintést nyerhettünk az egymást váltó német és szovjet 
megszállók kolozsvári eseményeinek történelmi fejezetei-
be. Megtudhattuk, hogy a híres professzor, Óvári Kelemen 
fi a nemcsak a korszak nevezetes kolozsvári mókamestere 
és a város neves ügyvédje volt, hanem meggyilkolásának 
rejtélye máig kibogozatlan szálakat hagyott ránk.

Sivadó Máté adjunktus, r. őrnagy (Budapest, NKE) 
mint két esztendeje, most is egy lebilincselő történetet 
hozott: Romák elleni sorozatgyilkosság Magyarországon 
című előadásában feltárult a néhány esztendeje Magyar-
országon nagy port kavart bűnügyek sok-sok részlete.

A konferencia eladóinak sorát az operatív szervező, 
Kádár Hunor adjunktus (Sapientia EMTE) zárta. Aki val-
lási motivációból ölt – a Nădrag-i sorozatgyilkos címmel 
tartott, élményszerű előadása alkalmával egy újabb törté-
nelmi krimi fültanúi lehettünk.

Jegyzet ______________________________________

1 Az előadások szerkesztett és tanulmánnyá érlelt változataiból idő-
közben igényes kötet készült: KÁDÁR Hunor (szerk.): Az első bűn-
ügy-történeti konferencia előadásai. Forum Iuris Könyvek 51. Ko-
lozsvár, 2020. Forum Iuris Könyvkiadó.
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