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Megkésett igazságszolgáltatás  

A Fővárosi Törvényszék szerint Hóman Bálint nem háborús bűnös  

Lázin Miklós András – 2015.03.07. 11:53  

Bűncselekmény hiányában felmentette Hóman Bálint néhai kultuszminisztert a háborús bűntett 

vádja alól a Fővárosi Törvényszék tegnap kihirdetett elsőfokú, jogerős döntésében. Népbírósági 

perében 1946-ban Szekfű Gyula és az akkor még fiatal Kosáry Domokos történész – a 

rendszerváltást követően az Akadémia elnöke – állt ki mellette.  

 

Teljesen tisztázta Hóman Bálint hajdani kultuszminisztert tegnap a Fővárosi Törvényszék. A 

Markó utcában kihirdetett ítélet szerint a Magyar Tudományos Akadémia hajdani tagját 

bűncselekmény hiányában mentették föl a háborús bűntett vádja alól. A Fővárosi Ítélőtábla 2014. 

április 11-én rendelt el perújrafelvételt az ügyben, míg az eljárás októberben kezdődött el. Mint 

arról korábban beszámoltunk, Hóman Bálintot a Népbíróság 1946-ban azért ítélte életfogytiglanra, 

mert álláspontja szerint háborús bűntettet követett el 1941-ben Magyarország Szovjetunió elleni 

hadba lépésének kormánytagként történő megszavazásával. Hóman Bálint az embertelen 

körülmények miatt a börtönben hunyt el 1951-ben.  

 

Ujváry Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet történésze, a perújítás során elmondta, amikor 

június 22-én megindult a Szovjetunió elleni német támadás, másnap Magyarország német 

nyomásra megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Szovjetunióval, június 26-án dél körül pedig 

huszonkilenc bomba hullott Kassára. Akkoriban mindenki meg volt győződve arról, hogy szovjet 

támadás érte az országot. Horthy Miklós kormányzó a támadás első hírére hadiállapotban lévőnek 

nyilvánította Magyarországot és Szovjetuniót és még aznap kora délután rendkívüli kormányülést 

tartottak, melyen kezdetben Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter és egy-két társa még 

tiltakozott, de végül a kormány egyhangúlag – Hóman Bálinttal egyetemben – megszavazta a 

hadba lépést. A szakértő szerint a kormányzói akarattal sem jogi, sem politikai okokból nem 

lehetett volna szembeszállni.  
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Mint azt megírtuk, az ügyész perbeszédében azt emelte ki, a kormánytagok számára az 

önhibájukon kívül beállott hadiállapot deklarálása elkerülhetetlen volt. Ugyanakkor a háborús 

bűntett csak szándékosan követhető el, miután azonban a június 26-i rendkívüli kormányülésről 

csak hamisított jegyzőkönyvek maradtak fenn, Hóman Bálint szándéka nem bizonyított. Varga 

István ügyvéd, korábban több cikluson át fideszes országgyűlési képviselő, a Hóman Bálint 

perújítását kezdeményező oldalági rokon jogi képviselője a tegnapi tárgyalás után lapunknak azt 

mondta, helyreállították a politikus becsületét, s ez az eset is azt példázza, hogy soha nem szabad 

feladni. Varga István megjegyezte azt is, hogy a hét évtizeddel ezelőtti népbírósági ítélet 

megsemmisítése után remélhetőleg már az Akadémia se térhet ki az elől, hogy visszafogadja 

egykori tagját. Egy évtizede Hóman Bálint akkor még élő fia kezdeményezett perújítást, 

sikertelenül. A jelenlegi eljárást Harmath Kálmán, az elítélt oldalági rokona indította el. A 2015. 

február 27-én a Fővárosi Törvényszéken tartott tárgyaláson az ügyész és a védő egyaránt Hóman 

felmentését kérte.  

 

Lapunk természetesen megkereste a Magyar Tudományos Akadémiát, ahol azt felelték, a testület 

felméri a döntéssel kapcsolatos teendőket, és hamarosan a nyilvánosság elé áll.  




