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Mi a háborús, és mi a népelle-
nes bûncselekmény közti kü-
lönbség? – tette föl a kérdést
Dr. Zinner Tibor jogtörté-
nész a VERITAS március 3-
ai, Népbíróságok górcsô alatt
címû vitaestjén. Míg Nyuga-
ton csak háborús bûnösöket ítél-
nek el, addig Magyarországon
bevezették a népellenes bûncse-
lekmény fogalmát is. Semmi
másról nincs szó, mint a Szov-
jetunióban ismert fogalom „ma-
gyarosításáról”. Zinner Tibor
elmondta, hogy ô volt a ve-
zetôje annak a történészbi-
zottságnak, amely 1989 feb-
ruárjában feladatul kapta azon
törvénysértô perek feltárá-
sát, amelyekben a korábbi
hatalom 1945 és 1963 között
ártatlanul ítélt el embereket.
1991-ben feloszlatták a bi-
zottságot. 1990 márciusában
elfogadták a XXVI. törvényt
az 1945 és 1963 közötti tör-
vénysértô ítéletek semmissé
nyilvánításáról. Az Alkot-
mánybíróság 1994-ben meg-
semmisítette a korábbi nép-
bírósági jogszabályok nagy
részét, azonban a háborús és
a népellenes bûnök nem évül-
tek el. Zinner Tibor szerint
történelmi távlatban értékel-
ve a dolgokat, teljes mérté-
kig egyet lehet érteni az Al-
kotmánybíróság vonatkozó
határozatával, amely sok jog-
szabályt megsemmisített a
népbírósági novellákból, és
egyet lehet érteni azzal is,
hogy nem nyilvánította sem-
missé a jogosan kiszabott, kü-
lönbözô jellegû ítéleteket.
Ugyanakkor arról sem lehet meg-
feledkezni, és valójában a ka-
tonai rehabilitáció története is
ezt mutatja, hogy nagyon sok
olyan embert állítottak bíróság
elé, akik nem követték el azo-
kat a cselekményeket, amikkel
vádolták ôket; vagy pedig azok
a cselekmények korábban nem
voltak köztörvényes cselekmé-
nyek. Tehát az Alkotmánybíró-
ság a jogszabályokat megsem-
misítette, de a mai napig nem
történt meg az elítéltek személy-
re szóló rehabilitációja. Ezt a
súlyos mulasztást a jelenlegi tör-
vényhozásnak orvosolnia kell.

A bírói függetlenség a jog-
állam alapvetô biztosítéka,
amely ellentmond a diktatú-
rának – így a kommunista
diktatúrának is –, ezért fel-
számolására a monolit hata-
lom megteremtése érdeké-
ben a kommunista párt min-
dent megtett már a kizáróla-
gos hatalomátvétel elôtt is.
A háborúban gyôztesek a fel-
tétel nélküli kapituláció mel-
lett azzal a követeléssel is él-
tek, hogy a veszteseknek ok-
kal és joggal felelôsségre kell
vonni a háború kirobbantá-
sában felelôsnek tartható sze-
mélyeket. Az 1943. decem-
beri Benes–Sztálin találko-
zón már felvetôdött, hogy
Magyarországnak minden
olyan kérdésben, amelyet ma-
gyarok kisebb vagy nagyobb
mértékben elkövettek a Szov-
jetunióval vagy a szövetsége-
sekkel szemben, felelôsség-
re kell vonni a vezetôket.

Amikor az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány létrehozta a
népbíróságokat 1945. január
25-én – a késôbb, szeptem-
ber 26-án az 1945. évi VII.
tv.-be foglalt, többször mó-

dosított 81/1945 sz. minisz-
terelnöki rendelettel –, a kom-
munista törekvés eredmé-
nyes volt abban a tekintet-
ben, hogy ezek a bíróságok
valójában politikai különbí-
róságként funkcionáljanak.
Ries István szociáldemokra-
ta igazságügy-miniszter nyíl-
tan is politikai elégtételnyúj-
tásról beszélt, és a népbírás-
kodást úgy fogta fel, hogy az
„a nemzet pere megrontói-
val szemben”. Sajátos – el-
lentmondást rejtô – monda-
tában kifejtette: „A felelôs-
ségre vonásnak kérlelhetet-
lennek és igazságosnak kell
lennie, hogy érezzük: ezek-
nek a bûnöknek elkövetôi
nem várhatnak igazságot, csak
megtorlást…” A népbírósá-

gok – amelyekre nem kötelez-
te Magyarországot a fegyver-
szüneti egyezmény, csak a há-
borús bûnösök kiadását kö-
vetelte meg – létrehozásuk
pillanatától kezdve a politi-
kai ellenfelekkel való leszá-
molás eszközei voltak. A va-
lóban elkövetett háborús bû-
nöket a hatályos magyar (ka-
tonai) büntetôjog tényállásai
alapján a meglévô bíróságok
megítélhették volna. A „nép-
ellenes bûntettek” megjelö-
lés már arról árulkodik, hogy
itt korántsem a háborús és
emberiesség elleni – a nem-
zetközi jogban elfogadott –
tényállásokról, hanem szov-
jet jogi kategóriáról van szó.
Mindez nem kevesebbet je-
lent, mint hogy Magyaror-
szágon elindult a független
bíráskodás felszámolása A. J.
Visinszkij volt szovjet leg-
fôbb ügyész „tanítása” sze-
rint: „a bíráskodás tartalma
és formái elkerülhetetlenül
az uralkodó osztály megha-
tározott politikai céljait és
törekvéseit szolgálják”. En-
nek megfelelôen a bírói füg-
getlenség a „felejtendô” ka-
tegóriába sorolandó, s he-
lyére az „osztályharcos bí-
ráskodás” lép.

Zinner Tibor elmondta,
hogy a népbíróságok és felet-
tes szervük, a Népbíróságok
Országos Tanácsa között sa-
játos ellentmondás feszült.
Mind a két fórumra a pártok
delegálták a népbírákat. Elsô
fokon bárkit lehetett delegálni,
így egyedül a tanácsvezetô bí-

rónak kellett szakképzettnek
lennie, a többieknél nem volt
feltétel a jogi végzettség. Má-
sodfokon ugyancsak a pártok
delegálták a népbírákat, itt azon-
ban mindenkinek jogi diplomá-
ja volt, így az a helyzet állt elô,
hogy elsô fokon általában a leg-
súlyosabb büntetéseket szabták
ki, amit másodfokon igyekez-
tek enyhíteni. Azaz elsô fokon
a népbírák, ha lehet, minden-
kire a lehetô legsúlyosabb bün-
tetés kiszabását kérték, ehhez
képest a Népbíróságok Orszá-
gos Tanácsa a kihirdetett ítéle-
teknek 1945–1946-ban a há-
romszorosát, 1947–1948-ban
az egyszeresét, 1949-ben megint
a kétszeresét igyekezett enyhí-
teni. Magyarországon mintegy
11-12 ezer ügyben enyhébb íté-

letet szabtak ki, mint a 24 nép-
bíróság elsô fokon. A Népbíró-
ságok Országos Tanácsának a
Magyar Országos Levéltárban
ôrzött iratai alapján az elôadó
szerint mintegy 90 ezer ember
került népügyészségek elé, és 23
és fél ezer esetben rendeltek el
pótnyomozást. Ezekbôl 42 ezer
vádirat lett, tehát minden har-
madik esetben emeltek vádat.
Népbíróság elé mintegy 60 ezer
ember került, ebbôl közel 27 ez-
ret marasztaltak el (1956 ôszé-
ig számuk mintegy 28 és fél ezer-
re nôtt). A magyar népbíróság-
okra nem mondható el a véres-
kezûség, az ítéletek 85%-ában
5 év alatti büntetést szabtak ki.
1950. április 1-jéig 477 embert
ítéltek halálra, ebbôl 188-at vé-
geztek ki, majd a munkásmoz-
galmi vezetôk elleni perek kö-
vetkezményeként halálra ítél-
tekkel együtt a halálos ítéletek
száma 1951 februárjára már
315 fôre nôtt, amibôl 277 fôt vé-
geztek ki.

Rácz János, a VERITAS tu-
dományos munkatársa a nép-
ügyészségekrôl beszélt. Ezt
az intézményformát a 81/1945-
ös miniszterelnöki rendelet-
tel hozták létre. De még mi-
elôtt ez az intézmény elkezd-
te volna mûködését, már elôt-
te is dolgoztak népügyészek.
Az külön érdekesség, hogy mi-
kor tanulmányoztam a nép-
ügyészséghez érkezett feljelen-
téseket, akkor a feljelentô neve
nagyon kevés iraton szerepelt.
A népügyészségre érkezô felje-
lentésekbôl nem minden esetben
lett per, mert aki tudott elmene-

kült, míg mások a kihallgatá-
sok során veszítették életüket.

Kiss Dávid, a VERITAS
tudományos munkatársa sze-
rint a népbíráskodás során
félretéve a jogállam kizáró-
lag egyéni bûnösséget elis-
merô elvét, nem egyszer a
kollektív bûnösség szerint
döntöttek. Így ítélték el azo-
kat, akik a Szovjetunió ellen
harcoltak. Azt mondták rá-
juk, hogy megszállt terüle-
ten kegyetlenkedtek. Ez volt
az úgynevezett „orosz ügy”.
A népbíráskodás során ala-
kult ki az az egész büntetô-
ítélkezést a sarkaiból kifor-
dító gyakorlat, amely „meg-
teremtette” a jogellenesség
nélküli bûnösség lehetôsé-
gét. A büntetôjog kidolgo-

zott fogalomrendszere egyik
biztosítéka volt az önkény
kizárásának. Nem véletlen,
hogy ez ellen a jogi fogalom-
rendszer ellen indult táma-
dás, amelynek az lett az ered-
ménye, hogy a jogi fogalma-
kat politikai fogalommal he-
lyettesítették. Például a „jog-
ellenesség” klasszikus bün-
tetôjogi fogalma helyére lé-
pett a „reakciós” teljesen part-
talan politikai fogalma, amely
az adott idôszakban minden-
kit jelentett, aki nem kom-
munista vagy a kommunis-
ta politika támogatója. A nép-
bíróság elôtt folyamatba tett
ügyekben a nyomozást vagy
a katonapolitikai osztály
(KATPOL), vagy az Állam-
védelmi Osztály (ÁVO) foly-
tatta le, ahol a kényszerval-
latás, súlyos testi bántalma-
zás és a kínzás alkalmazása
az ügyek túlnyomó többsé-
gében bevett gyakorlat volt,
s ez tetten is érhetô.

A gyorsított büntetôeljá-
rásban elbírált bûntettek bün-
tetése halál volt, ehelyett a
bíróság az eset összes körül-
ményei szerint életfogytig-
lan tartó vagy öt évtôl tizen-
öt évig terjedô szabadságvesz-
tést is kiszabhatott. „Ha a ter-
helt fiatalkorú, a büntetést
az 1951. évi 34. számú tör-
vényerejû rendelet 8. §-ának
rendelkezései szerint kell ki-
szabni. Ez a szabály azonban
a BHÖ (Büntetô Anyagi Jog-
szabályok Hatályos Összeál-
lítása) 12. pontjában foglalt
rendelkezéseket nem érinti”

– tartalmazta a fondorlatos
szövegû rendelet, elfedve ré-
misztô tartalmát. A halálbün-
tetés kiszabásának jogi lehe-
tôsége a 16. életévüket betöl-
tôk esetében ismételten adot-
tá vált. A számonkérésnél
mind 1945-ben, a miniszter-
elnöki rendelet módosítása-
kor, mind 1956–57-ben, a
megtorlás lehetôségét bizto-
sító újabb törvényerejû ren-
delet kibocsátásakor, tehát
már a második alkalommal
jogszabályba foglalták.

A gyorsított bûnvádi eljá-
rás szabályozásával hatályát
vesztette az 1956. évi 22. szá-
mú törvényerejû rendelet,
amely a büntetôeljárás egy-
szerûsítését vezette be. A gyor-
sított büntetôeljárás 1957. ja-

nuár 15. és 1957. június 15.
között volt hatályban, a nép-
bíráskodás bevezetésérôl szó-
ló 1957. évi 34. számú tör-
vényerejû rendelettel hatály-
talanították. A gyorsított bûn-
vádi eljárás szabályozásáról
szóló rendelet 8. paragrafu-
sának 3. bekezdése önmagá-
ban is jelzi, hogy a politikai
vezetés elégedetlen volt a sta-
táriális intézkedéssel. Ez
ugyanis lehetôvé tette, hogy
„ha rögtönítélô bíróság az
ügyet a rendes bírósághoz te-
szi át, az ügyész indítványoz-
hatja gyorsított eljárás lefoly-
tatását”. Annak a lehetôsé-
gét teremtették meg ezzel,
hogy bárki ellen akár kétszer
is statáriális jellegû eljárás
folyhasson, eltérés nem a tar-
talomban és az elérni kívánt
célban, hanem a nem lényeg-
be vágó paragrafusokban, idô-
határokban stb. volt. A ren-
deletalkotó megfogalmazá-
sából érzôdik, hogy a gyor-
sított büntetôeljárást látszó-
lag magasabb hatásfokú eljá-
rásnak tekintette, mint a sta-
táriális ítélkezést, amit jelez
az is, hogy ugyanazon bûn-
cselekmény miatt – ha már
a gyorsított eljárás megindult
– rögtönítélô eljárást nem le-
hetett indítani. Arra is utal-
ni kell itt, hogy a megtorlás
következô bírósági sziszté-
májaként tárgyalandó Leg-
felsôbb Bíróság Népbírósági
Tanácsa konstrukciójának
csírái is benne foglaltattak a
rendeletben akkor, amikor a
3. paragrafus 2. bekezdése

szerint „a legfôbb ügyész a
gyorsított eljárás lefolytatá-
sát a Magyar Népköztársaság
Legfelsôbb Bíróságánál is in-
dítványozhatja”. Itt még csu-
pán a lehetôség, késôbb a ki-
zárólagosság jelentkezett. A
gyorsított eljárással elérni kí-
vánt célt a Legfelsôbb Bíró-
ság Elnökségi Tanácsának ha-
tározata akképp rögzítette,
hogy „a gyorsított eljárásban
az általános visszatartáson
van a súlypont. Ennek érde-
kében a gyorsított eljárás egy-
részt lehetôvé teszi, hogy az
elkövetett bûncselekményre
a törvényi büntetési tétel he-
lyett a legsúlyosabb, avagy
ennél enyhébb, de a törvényi
büntetési tételnél súlyosabb
büntetés nyerjen alkalma-
zást.” Ugyanakkor a népbí-
ráskodás bevezetése, annak
elôször (eléggé speciális kö-
rülmények következtében)
kialakított formája, szemben
a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa (NET) rendeletének
bevezetôjében foglaltakkal,
valójában az 1957. március
23-án a Legfelsôbb Bíróság
hadbírái által elítélt Farkas
Mihály volt honvédelmi mi-
niszter alacsony mértékû íté-
letének megváltoztatása ér-
dekében jött létre. A párt jó-
váhagyását követôen a For-
radalmi Munkás-Paraszt Kor-
mány másnapi ülésén, 1957.
április 3-án hagyta jóvá ne-
gyedik napirendi pontként a
00247/1957. számú elôterjesz-
tést „a Legfelsôbb Bíróság
Népbírósági Tanácsának fel-
állításáról és szabályozásá-
ról”. A korabeli jegyzôkönyv
tanúsága szerint az elôadó
Kádár János volt, és a kor-
mány az elôterjesztést két
módosítással elfogadta. Áp-
rilis 5-én ülésezett az MSZMP
Ideiglenes Központi Bizott-
sága, amelynek napirendjén
szerepelt, hogy „rövid idôn
belül különbíróságot kell fel-
állítani az ellenforradalmá-
rok elleni eljárás lefolytatá-
sára”. Kádár szerint: „ami az
ellenforradalommal való le-
számolást illeti, hogy a fáról
levertünk egy csomó levelet,
de a törzset még nem vágtuk
ki. Mi ennek tudatában fo-
kozni akarjuk a harcot”. Az
ülés során visszatért még a
népbíróság kérdésére, s kije-
lentette, hogy „népbíróságot
akarunk létrehozni, amelyik
komolyan le tud számolni az
ellenforradalmárokkal”. Ti-
zenhat év a halál korhatára.
Az MSZMP vezetése a szov-
jet kezdeményezések hatásá-
ra már 1956 novemberétôl a
népbíróságokban vélte meg-
találni azt az igazságügyi fó-
rumot, amelyik majd végre-
hajtja a megtorlást. A külön-
bözô törvényerejû rendele-
tek megalkotásával, a Leg-
felsôbb Bíróság Népbírósági
Tanácsának felállításával, az
egyre keményebb ítélkezést
biztosító paragrafusok hatá-
lyossá válásával – beleértve
a súlyosítási tilalom elveté-
sét is – érzékelhetôvé vált,
hogy a „körmenetben” ki-
végzéseket követelô Kádár
mekkora szerepet vállalt e
jogi fórum (és majd az erre
épülô, az országra kiterjedô
népbíráskodás) elôkészíté-
sében.
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„Nem várhatnak igazságot, csak megtorlást…”
A VERITAS Történetkutató Intézet vitaestje a népbíróságok mûködésérôl


