
Cseh szlo vá ki á ban a há bo rús bű nö sök fe le lős ség re vo ná sát és meg bün te té sét az
1945. jú ni us 19−én Prá gá ban ki adott, csu pán a cseh or szág ré szek ben ha tá lyos,
16/1945. szá mú el nö ki ren de let sza bá lyoz ta. Szlo vá ki á ban az önál ló tör vény ho zói
és vég re haj tói ha ta lom mal ren del ke ző Szlo vák Nem ze ti Ta nács (SZNT) – a köz tár sa −
sá gi el nö köt meg előz ve – 1945. má jus 15−én Po zsony ban ki hir de tett 33/1945. szá −
mú, A fa sisz ta bû nö sök, meg szál lók, az áru lók, a kol la bo rán sok meg bün te té sé rõl,
és a nép bí ró ság ok lé te sí té sé rõl cí met vi se lő ren de le te ren del ke zik. Ez nem csak
meg előz te az ál lam el nök ha son ló tár gyú ren de le tét, de kö vet ke ze te seb ben, ke mé −
nyeb ben, ap ró lé ko sab ban ér tel me zi a fa siz mus sal, a meg szál lók kal va ló együtt mű −
kö dést, és bün te ti még a ve lük va ló „szim pa ti zá lást” is. A bű nös ség meg íté lé sét be −
fo lyá sol ja a vád lot tak nak a szlo vák ál lam ban a má so dik vi lág há bo rú be fe je ző sza ka −
szá ban, 1944. au gusz tus 29−én ki tört fa sisz ta el le nes szlo vák nem ze ti fel ke lés hez
va ló vi szo nya. A fel ke lés ben va ló rész vé tel, a fel ke lők tá mo ga tá sa és vé del me men −
te sí ti őket az elő ző évek ben ta nú sí tott fa sisz ta ma ga tar tá suk kö vet kez mé nye i től, de
kö nyör te le nül ra di ká lis a töb bi fa sisz tá val és kol la bo ráns sal szem ben.

Az SZNT 33/1945−ös ren de le te a cí mé ben is jel zett két nagy fe je zet re osz lik. Az
el ső rész az 1–4. §−ban a fa sisz ta meg szál ló kat, a ha zai áru ló kat és a kol la bo rán −
so kat bün te ti. Az 5. §−ban a bűn ré szes sé get to rol ja meg, va la mit tag lal ja a szlo vák
nem ze ti fel ke lés tá mo ga tó i nak ad ha tó mér sék lést, és meg ál la pít ja en nek mér té két.
Az olyan bün tet tek el kö ve tő it, akik nek te vé keny sé gé ért ha lál bün te tést kel le ne ki −
szab ni, a fel ke lés tá mo ga tá sa ese té ben büntetésük 30 évi bör tön re mér sé kel he tő.

Fa sisz ta meg szál lók nak te kin ti azo kat a kül föl di ál lam pol gá ro kat, akik sze rin te
hoz zá já rul tak a Cseh szlo vák Köz tár sa ság szét ve ré sé hez, de mok ra ti kus ál lam rend jé −
nek meg sem mi sí té sé hez, részt vet tek a szlo vák nem zet po li ti kai, gaz da sá gi vagy
más jel le gű el nyo má sá ban, har col tak a Vö rös Had se reg, va la mint a töb bi szö vet sé −
ges had se reg és a par ti zá nok el len. Gyil kol tak, ra bol tak, gyúj to gat tak, erő sza kos −
kod tak a ná ci Né met or szág, ill. a Hor thy −Ma gyar or szág szol gá la tá ban, s így vé tet tek
a szlo vák nép ér de kei el len.
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A bel föl di áru lók olyan cseh szlo vák ál lam pol gár ok, akik a fen ti bű nö kön kí vül
„1938. ok tó ber 6−a és 1939. már ci us 14−e ér de ké ben agi tál tak”, tá mo gat ták a ná −
ci Né met or szág és a Hor thy −Ma gyar or szág ka to nai, po li ti kai, ill. gaz da sá gi ér de ke it,
ma gyar pár tok tag jai let tek, tá mad ták a cseh szlo vák de mok ra ti kus an ti fa sisz ta szer −
ve ze te ket, s vé gül jó vá hagy ták a fa sisz ta meg szál lók, ill. a ha zai áru lók te vé keny sé −
gét, gya láz ták a Szov jet uni ót és a szö vet sé ge se ket. A ren de let sa já tos sá ga, hogy az
1938–1944 kö zött Ma gyar or szág hoz tar to zó te rü le te ken is bün te ti a par ti zá nok ül −
dö zé sét és az el len ál lás aka dá lyoz ta tá sát. Mind eze kért ha lál bün te tést ír elő. 

Kol la bo rán sok nak mi nő sí ti azo kat a cseh szlo vák ál lam pol gá ro kat, akik együtt −
mű köd tek a meg szál lók kal, be lép tek párt ja ik ba, ill. szer ve ze te ik be, fel je len tet ték az
el len ál ló kat, más ho gyan elő se gí tet ték a fa sisz ta rend szer lé tét. A kol la bo rá lá sért
sú lyos ese tek ben szin tén ha lál bün te tés járt, de a ren de let en ge dé lyez te a 30 éves
sza bad ság vesz tést is. 

Az ún. „ki sebb há bo rús bű nö sö ket”, a bűn ré szes sé get to rol ja meg az 5. §−ban.
A fa sisz ta esz mék hir de tői kö zül meg ne ve zi a Hlinka−féle Szlo vák Nép párt és a Hlin −
ka Gár da he lyi ala pí tó it és tiszt ség vi se lő it, a fa sisz ta esz mék más hir de tő it, a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság el len sé ge it, a po li ti kai meg győ ző dé sük alap ján má sok ro vá sá −
ra meg gaz da go dó kat. Ál ta lá ban az 5. §−ba so rol ha tó min den vád lott, akit nem le he −
tett fe le lős ség re von ni az 1–4. § alap ján. Bün te té sük le he tett több éves bör tön vagy
két éves mun ka szol gá lat, ill. az ál lam pol gá ri jo gok 2–15 évig tar tó fel füg gesz té se
vagy akár nyil vá nos meg ro vás is.

Sem a 33/1945−ös SZNT−rendelet, sem a 16/1945−ös el nö ki ren de let nem em −
lí ti a vád lot tak nem ze ti sé gét, de a bű nös ség idő tar ta má val kap cso lat ban a Cseh −
szlo vák Köz tár sa ság „fo ko zott ve szé lyez te tett sé gé nek” – az 1938–1945 kö zöt ti
évek – hang sú lyo zá sá val elő re ve tí ti a ma gya rok és a né me tek fo ko zott fe le lő ség re
vo ná sát. Szlo vá ki á ban ki emel ten ke zel ték a dé li ha tár öve zet ben et ni kai töm bök ben
élő ma gya ro kat. Ve lük kap cso lat ban a ren de let kö vet ke ze te sen hasz nál ja a „fa sisz −
ta meg szál lók” meg je lö lést. A bün tet he tő ség fel so ro lá sá ban a hi va ta lo san be jegy −
zett, en ge dé lye zett pol gá ri ma gyar és né met pár tok ban va ló tag ság tag la lá sá val le −
he tő vé te szi az et ni kai ala pon va ló ítélkezést.1

A ren de let má so dik ré sze az el ső ben jel zett bűn cse lek mé nyek meg bün te té sé vel
meg bí zott spe ci á lis bí ró sá gok, a nép bí ró ság ok és az or szá gos, ve ze tő po zí ci ót be −
töl töt tek fe lett ítél ke ző Nem ze ti Bí ró ság lé te sí té sé ről és mű kö dé sé ről ren del ke zik.
A Nem ze ti Bí ró ság szék he lye Szlo vá kia fő vá ro sa, Po zsony. A já rá si nép bí ró ság ok a
já rá si szék he lye ken, a he lyi nép bí ró ság ok a na gyobb te le pü lé se ken mű köd tek. Egy −
sé ges mű kö dé si sza bály zat alap ján dol goz tak. A ren de let ki mond ja, hogy a bí ró ság
csak a vád lott sze mé lyes je len lét ében ítél kez het. Bün te tő fel je len tést te het min den
cseh szlo vák ál lam pol gár vagy hi va tal. 

A vád jo gos sá gát a vád ló ál la pít ja meg, s el fo gad ja vagy el uta sít hat ja. A vád ló
dol goz za ki a jo gos nak ítélt vád vád ira tát, amit nyolc na pon be lül kö te les át ad ni a
bí rói ta nács el nö ké nek. A ren de let a vád lot tak tól, ill. az el ítél tek től meg ta gad ta a fel −
leb be zés jo gát. Így az íté le tet a jog erős ki hir de tést kö ve tő en azon nal vég re haj tot ták.
Az el ítél tet az íté let sze rint ki vé gez ték, bör tön be vagy mun ka tá bor ba vit ték. A vizs −
gá la ti fog ság ban le töl tött tel jes időt be szá mí tot ták a ki sza bott sza bad ság vesz tés
idő tar ta má ba. 
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A nép bí ró ság ok sze mé lyi ál lo má nyá val kap cso lat ban a ren de let ki je len ti, hogy a
já rá si nép bí ró ság ta nács el nö ki, he lyet te si és vád lói tisz tét csak is hi va tá sos bí rák,
ill. jog vég zett sze mé lyek tölt he tik be. Ki ne ve zé sük és fel men té sük a Szlo vák Nem −
ze ti Ta nács nak és a Meg bí zot tak Tes tü le té nek a jo ga. A já rá si nép bí ró ság ok élén
négy ül nök tag ból, va la mint egy el nök ből ál ló ta nács áll. Az ül nö kö ket az SZNT és
az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ne ve zi ki és hív ja vis  sza. A ren de let sze rint ül nök
le het min den 21. élet év ét be töl tött, ír ni, ol vas ni tu dó, „er köl csi leg és po li ti ka i lag
fedd he tet len” cseh szlo vák ál lam pol gár. A bí ró ság sza va zat több ség gel dönt. Ha lá los
íté let ese té ben a bi zott ság ar ról is ha tá roz, hogy tá mo gat ja−e a ke gyel mi kér vény be −
adá sát, s igen lő ha tá ro zat ese té ben ha la dék ta la nul ki dol goz tat ja a kér vényt, csa tol −
ja a szük sé ges ira to kat, majd to váb bít ja az SZNT El nök sé gé nek. A ke gyel mi kér vény
el uta sí tá sát kö ve tő en az íté le tet azon nal vég re hajt ják.

A he lyi nép bí ró ság ok ha tás kö ré be csak a 33/1945−ös SZNT−rendelet 5. §−a alap −
ján vét kes sze mé lyek, va gyis az ún. ki sebb há bo rús bű nö sök tar toz ta, akik fe lett
5–11 ta gú, va gyis 4–10 ül nök ből és egy el nök−bí ró ból ál ló bí ró ság ítél ke zett. Az el −
nök csak hi va tá sos bí ró le he tett, a vád ló jog vég zett sze mély, aki ket a já rá si nép bí −
ró ság el nö ke ne vez ki, de szük ség ese tén fel is ment. Te vé keny sé gü ket a Já rá si
Nem ze ti Bi zott ság fel ügye li. A já rá si és he lyi nép bí ró ság vád lot tainak jo ga van a vé −
de lem re. A já rá si nép bí ró ság ok előtt ál ló vád lot tak jo gi vég zett sé gű sze mélyt kér het −
nek fel, de a he lyi nép bí ró ság ok vád lot tait nem véd he ti sem ügy véd, sem volt bíró.2

Az SZNT El nök sé ge 1945. jú ni us 5−én jó vá hagy ta a 33/1945−ös ren de let vég re −
haj tá si uta sí tá sa it, de az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal le ira tán a jú ni us 2−i dá tum
sze re pel. Be ve ze tő ben a hi va tal ki je len tik, hogy az uta sí tás nem akar ja be fo lyá sol −
ni a nép bí rák önál ló sá gát, csu pán a ren de let „egyes pont ja i nak he lyes ér tel me zé sé −
ben” se gí ti őket, amit azért tart el ke rül he tet len nek, mert a ren de let „köz vet ve, ill.
köz vet le nül is sok ban el tér a pol gá ri bün te tő tör vény nor má i tól”.

Fi gye lem re mél tó, hogy az ál ta lá nos nál több fi gyel met for dít a fel ke lést, a par ti −
zá no kat tá mo ga tó vád lot tak ese té ben al kal maz ha tó bün te té sek mér sék lé si le he tő −
sé ge i nek. A ren de let ben kö zölt té nye ket ki egé szí ti, és ki eme li, ér dem nek te kin ti a
szlo vák éle tek és a va gyo nuk meg men té sét. Így nem csak a fa sisz ta el le nes har cok −
ban va ló sze mé lyes rész vé tel, ha nem a pénz ado mány is mér sék lő té nye ző vé lett. A
bí ró ság kö te les sé ge, hogy meg ta lál ja az arányt a vád lott ál tal a Cseh szlo vák Köz tár −
sa ság el len a fa siz mus ol da lán el kö ve tett bű nei és a bün te té sét mér sék lő fa sisz ta −
el le nes te vé keny sé ge kö zött. Ki mond ja, hogy ha a bí ró ság el is me ri a mér sék lés té −
nyét, ak kor a ha lál bün te tést 30 évi fegy ház bün te tés re mó do sít hat ják.

Az SZNT ha tá ro za ta ér tel mé ben a 33/1945−ös ren de le tet kell al kal maz ni a köz −
tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó kül föl di ál lam pol gár sá gú vád lot tak ese té ben is, s a
vád lot ta kat a kül föld ön el kö ve tett bű ne i kért is Szlo vá ki á ban von ják fe le lős ség re. A
nép bí ró ság ok őket is a ha zai ren de le tek sze rint bün te tik, és nem be fo lyá sol hat ja
őket a kül föl di ál la mok tör vény ho zá sa.

A ren de let a nép bí ró ság ok ha tás kö ré be so rol ja a bün te tet tek el kö ve té se ide jé −
ben a had se reg kö te lé ke i ben szol gá ló sze mé lye ket is. Az uta sí tás sze rint a fa sisz −
ta szer ve ze tek ben ön ként je lent ke zett vád lot tak nem vé de kez het nek pa rancs tel je sí −
tés sel.

A ma gyar nem ze ti sé gű vád lot tak kal kap cso lat ban ki je len ti, hogy ese tük ben fo ko −
zot tan kell ügyel ni a 33/1945−ös SZNT−rendelet 1–5. §−á nak ér tel me zé sé re, mert ez
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lesz az alap ja a la kos ság cse re−egyez mény VIII. cik ke lye alap ján ös  sze ál lí tan dó egy −
ol da lú an, a va gyo nuk vis  sza ha gyá sá val ki te le pít he tő „kis há bo rús bű nö sök” jegy zé −
ké nek. A vád fel ada ta an nak meg ál la pí tá sa, hogy a vád lott „men  nyi re ve szé lyez tet −
te a Cseh szlo vák Köz tár sa ság és a de mok rá cia alap ve tő ér té ke it, az ál lam ka to nai,
ill. po li ti kai ér de ke it, a szlo vák nem ze ti fel ke lést, s ál ta lá ban a szlo vák nép fa sisz −
ta el le nes ma ga tar tá sát”. El is me ri, hogy ilyen jel le gű bűn cse lek mé nye ket csak je −
len tős ka to nai, ál la mi, ill. gaz da sá gi tiszt sé ge ket be töl tő sze mé lyek kö vet het tek el,
de az 5. § alap ján „szin te min den ma gyar bün te th ető”– ír ja. Igaz, a kol la bo rá lá suk
nem ve szé lyez tet te az ál la mot, mert a kol la bo rán sok zö me nem töl tött be je len tő −
sebb ál la mi, gaz da sá gi tiszt sé get, ezért ezt a pa ra gra fust csak he lyi kö rül mé nyek
kö zött kell al kal maz ni.

A vég re haj tás ra vo nat ko zó uta sí tás a nép bí ró ság ok mű kö dé sé vel kap cso lat ban
ki tér a rész let kér dé sek re is. Meg ál la pít ja, hogy a nép bí ró ság ok a pol gá ri bí ró sá gok −
kal el len tét ben az ügy in té zé sü ket gyor sí tó, le egy sze rű sí tett el já rá si sza bály zat sze −
rint dol goz nak, de ez nem ve szé lyez tet he ti az igaz ság szol gál ta tás tény sze rű sé gét.
Az uta sí tás sze rint a nyo mo zás ma xi má li san nyolc na pot ve het igény be, míg az
ügyész a kö vet ke ző nyolc nap alatt el ké szí ti a vád ira tot. A tár gya lás le fo lyá sát le rö −
vi dí ti az a tény, hogy az íté let el len nem le het fel leb bez ni.

Az uta sí tás vis  sza tér a gyor sí tott el já rás hoz, s ki eme li, hogy az „nem ve szé lyez −
te ti az igaz ság szol gál ta tás mi nő sé gét”, hi szen a nép bí ró ság okon is a vád alap ja „a
lel ki is me re tes és ala pos ki vizs gá lás”, amely fel tár ja a hi te les do ku men tu mok kal bi −
zo nyí tott bűn té nyek kö rül mé nye it és in dí té ka it, de „ügyel ni kell az eny hí tő kö rül mé −
nyek al kal ma zá sá ra” is. Hang sú lyoz za, hogy a nép bí ró ság ok ha tás kö ré be csak a
33/1945−ös SZNT−rendeletben fel so rolt bűn cse lek mé nyek tar toz nak, csak ezek fe −
lett ítél kez het nek, de ezek ben is csak ak kor, ha a vád lott a cse lek mény el kö ve té se
ide jén be töl töt te a 18. élet év ét. A nép bí ró ság ok né pi jel le gé nek egyet len bi zo nyí té −
ka, hogy a bí rák kal pár hu za mo san az ül nö kök is ki kér dez he tik a vád lot ta kat.

A sze ná tus tag jai kö zö sen fe lel tek az íté le te kért a Szlo vák Nem ze ti Ta nács nak.
Biz ton sá guk ér de ké ben vé del met kap tak, s a meg vesz te ge tést (kor rup ci ót) 15 évig
ter je dő fegy ház zal bün tet ték.

A já rá si nép bí ró ság ok az íté let tel pár hu za mo san ki dol goz zák az in dok lást is. Az
uta sí tás hang sú lyoz za, hogy a vád lot ta kat az íté let ki hir de té se előtt nem le het le tar −
tóz tat ni, de az elő ze tes le tar tóz ta tást nem bün te ti. A vád lott nak ugyan jo ga van vé −
dőt kér ni, de ez nem le het sem volt bí ró, sem jog vég zett sze mély.

A nép bí ró ság ok fel ada ta és cél ja a köz élet meg tisz tí tá sa, a de mok rá cia meg erő −
sí té se volt, amit a fa sisz ta „re zsim” együtt mű kö dő i nek, a de mok rá ci á ra ve szé lyes
egyé nek nek „meg sem mi sí té sé vel” ér het nek el.

A nép bí ró ság ok za var ta lan mű kö dé se ér de ké ben az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va −
tal 1945 no vem be ré ben el kü lö ní tet te egy más tól a po li ti kai és gaz da sá gi jel le gű bű −
nö zést, a nép bí ró ság ok, ill. a Nem ze ti Bí ró ság ha tás kö ré be utal ta a po li ti kai bűn cse −
lek mé nye ket, míg a gaz da sá gi vo nat ko zá sú a kat to vább ra is a pol gá ri bí ró sá gok ha −
tás kör ében hagy ta.3

A Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1945. jú ni us 23−i ren de le te a Szlo vák Köz tár sa ság
pol gá ra i ra össz pon to sít: a 33/1945−ös SZNT−rendelet 12. §−ára hi vat koz va nép bí ró −
ság elé kell ál lí ta ni:

1. a Tiso− par la ment kép vi se lő it;
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2. az ál lam ta nács tag ja it;
3. a volt mi nisz te re ket;
4. a vét kes gár dis tá kat (ki emel ten a szlo vák nem ze ti fel ke lés ide jén el kö ve tett

em ber te len sé ge ik okán).

A já rá si nép bí ró ság ok

A já rá si nép bí ró ság ok az SZNT 33/1945−ös ren de le te II. ré szé nek 21. §−a sze rint a
já rá sok szék he lye in lé te sül tek, a he lyi le he tő sé gek függ vé nyé ben 1945 jú ni u sa és
au gusz tu sa fo lya mán. Te vé keny sé gük há rom sza kasz ra oszt ha tó. Az el sőt az SZNT
33/1945−ös ren de le te in dít ja 1945. má jus 15−én, és fe je zi be egy év vel ké sőbb,
1946. má jus 15−én. A sza kasz jel lem ző je a szer ve zés üte mét meg ha tá ro zó szak em −
ber− és ad mi niszt rá ci ós munkaerőhiány.4 Az 1947. ja nu ár 8−ig, majd a fel szá mo lás
meg hos  szab bí tá sá val az év de cem ber vé gé ig tar tó má so dik sza kaszt a rend sze res
ügyé szi és bí rói mun ka jel le mez te. A já rá si nép bí ró ság ok tör té ne té nek har ma dik
sza ka sza bi zo nyos mér ték ben rend ha gyó, mert a meg szű nést kö ve tő hó na po kat öle −
li fel, ami kor a já rá si nép bí ró ság ügyé szei és bí rái a ke rü le ti bí ró sá gok ke re té ben be −
fe jez ték a be adott, de le nem tár gyalt vád ira to kat, s las san át tér tek az új, a kom −
mu nis ta rend szer ál tal dik tált mód sze rek sze rin ti ítél ke zés re. A har ma dik sza kasz
1949 má so dik ne gye dé ben ész re vét le nül be fe je ző dött, s a hi va ta los je len té sek sze −
rint át nőtt a „hu ma ni zált igazságszol gál tatás”− ba.5

A já rá si nép bí ró ság ok mun ká ját az SZNT El nök sé ge, az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal, s bi zo nyos ese tek ben a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal irá nyí tot ta és el len őriz te.
Az a tény, hogy a bí rák ki ne ve zé sét és vis  sza hí vá sát ma gá nak tar tot ta meg a Szlo −
vák Nem ze ti Bi zott ság El nök sé ge, jel zi, hogy Szlo vá kia leg fel sőbb ve ze té se az ő te −
vé keny sé gük től várt „ala po zó” tá mo ga tást a leg je len tő sebb bel po li ti kai cél ki tű zés,
a szláv nem zet ál lam meg te rem té sé nek meg va ló sí tá sá hoz.

A nép bí rás ko dás tör té ne té ben je len tős vál to zást ho zott az Igaz ság ügyi Meg bí zot −
ti Hi va tal 1947. már ci us 31−i új szer ve zé si és mű kö dé si sza bály za ta, amely meg −
szün tet te az egyes já rá sok ban mű kö dő já rá si nép bí ró sá go kat, s a ke rü le ti szék he −
lyen mű kö dő ilyen in téz mé nyek te rü le ti fenn ha tó sá gát ki ter jesz tet te a ke rü let töb bi
já rá sá ra. Az SZNT ugyan ak kor fel men tet te a hi va ta lá ból a já rá si nép bí ró ság ok bí rá −
it, ügyé sze it és he lyet te se i ket, s egyút tal ki ne vez te az új el nö kö ket és he lyet te se i −
ket, aki ket a ki ne ve zés kö te le zett az ítél ke zés meg gyor sí tá sá ra.

A sze ná tu si mun ka új ele me, hogy az új sze ná tus az el nök mel lett négy, a vád −
lott la kó he lyé ről szár ma zó ül nök ből állt. A „mun ka tem pó” el len őr zé sé re be ve zet ték
a rend sze res ne gyed évi kimu tatá sokat.6

Az SZNT El nök sé gé nek uta sí tá sa ér tel mé ben az ítél ke zést ki emel ten a „be te le −
pí té si öve zet”−ben kel lett fel gyor sí ta ni, ahol a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal Nem zet vé −
del mi Osz tá lyá nak je len té se sze rint 1947 ja nu ár já ban 427 új vád ja vas la tot ad tak
be, s így a ré geb bi, el in té zet len be ad vány ok kal együtt 1654 vá dat re giszt rál tak, de
ugyan ak kor a Szlo vá ki á ban fo lya mat ban lé vő vá dak szá ma ma gyar nem ze ti sé gű ek
el len 3358 volt.7

Az át szer ve zés ér tel mé ben 1947. má jus 1−jé től a ma gyar lak ta já rá sok az aláb bi
vá ro sok ban mű kö dő já rá si nép bí ró ság ok ha tás kö ré be tar toz tak.8
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1. táb lá zat. Nép bí ró ság ok a ma gyar lak ta já rá sok ban

A Ró zsa he gyi és a Trenc séni já rás ban je len ték te len szá mú ma gyar élt.
A nép bí ró ság ok mű kö dé sé nek anya gi fel tét ele it az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va −

tal biz to sí tot ta. Szá molt a per költ sé gek ből és a kü lön bö ző in do kok kal meg ítélt bün −
te té sek ből szár ma zó be vé te lek kel, de – ed dig ki de rít he tet len okok ból – nem ren del −
ke zett a be haj tás fel tét ele i ről, sem az el szá mo lás mód já ról. Így a bí ró sá gok zö me
nem haj tot ta be sem a pénz bün te té se ket, sem a per költ sé ge ket. Az Igaz ság ügyi
Meg bí zot ti Hi va tal 1947. jú li us 25−i kör le ve lé ben meg em lí ti ugyan a be haj tá so kat,
de a fel hasz ná lás ról és az el szá mo lás fel tét ele i ről nem ren delkezett.9

A já rá si nép bí ró ság ok fo lya ma to san a pénz hi ány ra hi vat koz tak, de a bí rák az
ügyé szek és az ad mi niszt rá ci ós mun ka tár sak is rend sze re sen kap tak – a fi ze té sük
mel lett – ju tal ma kat. A já rá si nép bí ró ság ok a bé rek re ha von ta 50 ezer ko ro na elő le −
get ve het tek át. Emel lett vol tak ju tal mak is.

A Dunasz er da he lyi Já rá si Nép bí ró ság mun ka tár sai 1946 de cem be ré ben a kö vet −
ke ző ju tal ma kat vet ték át: el nök 12 ezer, ügyész 7 ezer, bí ró 8 ezer, az ad mi niszt −
rá ci ós dol go zók fe jen ként két ezer, egy szer 1800 ko ro nát.

A Po zso nyi Já rá si Nép bí ró ágon ha von ta fi zet tek ju tal mat. Az el nök 3 ezer, az ül −
nö kök na pi 100, míg a bí ró ság al kal ma zot tai ha vi négy száz ko ro nát ve het tek át.10

Az Ér sek új vá ri Já rá si Nép bí ró ság a la kos ság cse re vég re haj tá sa ér de ké ben a
Szlo vák Te le pí té si Hi va tal ál tal kért név jegy zék ös  sze ál lí tó it is ju tal maz ta. Az ös  sze −
get nem jegyzik.11

A he lyi nép bí ró ság ok

A he lyi nép bí ró ság ok lé te sí té sé ről és mű kö dé sé ről az SZNT 33/1945−ös ren de le te
II. ré szé nek 26. §−a ren del ke zik, a mű kö dé se vi szont az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal és a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal ha tás kö ré be tar to zott.

A he lyi nép bí ró ság ok tör té ne tét a mű kö dé si ren de le tek alap ján két sza kasz ra
oszt hat juk. Az el ső 1945. má jus 15−től 1946. má jus 31−ig, a má so dik et től a nap −
tól kezd ve 1947. már ci us 31−ig tar tot t.12

A he lyi nép bí ró ság ok az el vég zett mun ka mi nő sé ge alap ján szin tén két cso port −
ba oszt ha tók. Az el ső cso port ba a ki sebb−na gyobb te le pü lé se ken lé te sí tett, sok bí −

������ ��	
���������������������������
�
���
��
����� �
��
���������
���������������������

����������������� ��!��"�������#�����
$������� %&���
�'�
����(������)�����)*+����*��

��
�*�������������������,��������
��������� � +��$��������-������.���������#�
�/�
0������ �*�����
��
���)
�!�������,���*��������
��*
���� (���� ��������������,�������������
�!��
� (���*�������� �������.�����$����'��-�&���
,�*��� (������1��
�2�+����$�*+*��
������
���
�

,�����������������������
3�
��
�� ����	��(*�������*���
�
��������������/����
4*�������� 5
�
'��,���!�
��4��������6�����

92 Vadkerty Katalin

szemle-2007-3:szemle-2007-3.qxd  7.8.2007  20:13  Page 92



rá la tot ki ér de mel tek, a má so dik ba Po zsony vá ro sá ban – zöm mel né me te ket el íté lő
– és Kas sán, va la mint az ala pí tá suk tól kez dő dő en a já rá si nép bí ró ság ok mel lett lé −
te sí tett bí ró sá gok tar toz nak.

Az SZNT 33/1945−ös ren de le te II. ré szé nek 31. §−a ér tel mé ben a he lyi nép bí ró −
ság ok ad mi niszt ra tív te en dő it a he lyi nem ze ti bi zott ság biz to sít ja, ami a gya kor lat −
ban olyan ös  sze fo nó dást ered mé nye zett, amely – bi zo nyos ke re tek kö zött – ve szé −
lyez tet te az ügyé szi és a bí rói mun ka független ségét.13

A he lyi nép bí ró ság ok mű kö dé sé től kü lö nö sen so kat várt a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal. Az 1945 nya rán a né me tek mel lett a ma gya rok tö me ges ki to lon co lá sá nak re −
mé nyé ben el vár ta, hogy a he lyi bí rói szer vek az zal tá mo gas sák a ma gya rok ki to lon −
co lá sát, hogy „so ro zat ban el íté lik őket”, s az íté le te ik ben el ko boz zák a vád lot tak tel −
jes va gyo nát. El vá rá sa ik nem tel je sül tek az el kép zelt mér ték ben, ezért a bel ügyi
meg bí zott bi zo nyos csa ló dás sal ál la pí tot ta meg, hogy bár a le tar tóz ta tá sok gyak ran
vol tak szin te „tö me ge sek”, az íté le te ket, az ügyé szi és a bí rói mun ka mi nő sé gét és
men  nyi sé gét ne ga tí van be fo lyá sol ta a szak mai tu dás és gya kor lat hi á nyá val pár hu −
za mo san az irigy ség, a sze mé lyes el len szenv és sok más sze mé lyes in dít ta tá sú
tényező.14

Az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal vé le mé nye sem volt ked ve zőbb. Sze rin te a nép −
bí ró ság ok „leg gyen gébb, egyút tal leg ve sze del me sebb” lánc sze mei a he lyi nép bí ró −
ság ok. Mű kö dé sü ket fo lya ma to san el len őriz te, és túl ka pá sa ik meg elő zé sé re ki dol −
goz tat ta azt a „vád eme lé si min ta pél dányt”, amit a já rá si nép bí ró ság ok ügyé sze in
ke resz tül jut ta tott el a he lyi ügyé szek hez. Egy ben je lez te, hogy cél ja a „ha tás kör túl −
lé pé sé nek meg elő zé se, s nem a he lyi bí rák önál ló sá gá nak csor bí tá sa”. A „min ta pél −
dány ”−hoz mel lé kelt le vél ben az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal fi gyel mez tet te a he −
lyi nép bí ró ság ok ügyé sze it, hogy az SZNT 33/1945−ös ren de le te I. ré sze 1–4. §−á −
nak nincs he lyi vo nat ko zá sa. A he lyi nép bí ró ság ok ha tás kö ré be csu pán az 5. §−ba
so rolt kol la bo rá lás tar tozik.15

A já rá si nép bí ró ság ok is bí rá ló szem mel fi gyel ték a he lyi nép bí ró ság ok mű kö dé −
sét, ítél ke zé sü ket. Az 1947. már ci us 20−i je len tés ben a Dunasz er da he lyi Já rá si Nép −
bí ró ság sze rint a he lyi nép bí ró ság ok te vé keny sé ge in kább ká ros, mint ered mé nyes,
mert jo gi szem pont ból fel ké szü let len sze mé lyek gyak ran hely te le nül ítél kez nek.
Több, a he lyi nép bí ró ság ok ál tal ho zott el ma rasz ta ló íté le tet el len őriz tek. Rá mu tat −
tak, hogy ott is bün tet tek, ahol „bűn cse lek mény re nem ke rült sor”, s így – a fel je −
len tés el le né re – „bűn tény hí ján” – ej te ni kel lett vol na a vá dat.

Az át vizs gált íté le tek ből ki de rült, hogy a vá dat, de gyak ran az ítél ke zést is „az
adós ság tör lesz tés, a bos  szú, az irigy ség, és nem a múlt ban el kö ve tett bűn cse lek −
mé nye kért va ló fe le lős ség re vo nás jel lem zi”. Vé le mé nyük, hogy a he lyi nép bí ró ság −
ok fenn tar tá sa „fe les le ges idő− és ener giapoc sékolás”.16

A Dunasz er da he lyi Já rá si Nép bí ró ság egyik bí rá ja aka rat la nul is fül ta nú ja volt két,
he lyi nép bí ró sá gi el nök tisz té re pá lyá zó sze mély be szél ge té sé nek, akik meg egyez −
tek, hogy ha va la me lyik ük meg kap ja a tiszt sé get, ak kor a „jö ve del mét a má sik kal
meg fe le zi”. A jö ve de lem „biz tos”, mert a he lyi nép bí ró ság okon a vád lott nem kap −
hat vé del met.

Az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal és a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal uta sí tá sai ér tel −
mé ben a ma gyar lak ta já rá sok ban csak olyan te le pü lé se ken szer vez het tek he lyi nép −
bí ró sá go kat, ahol „a tiszt sé gek el lá tá sá hoz ele gen dő szá mú szlo vák la kos élt”. A
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szer ve zés las san ha ladt, az igaz ság ügyi meg bí zott 1946. no vem ber 2−i 45573−VI−
I/46−os uta sí tá sá ban sür ge tte az új he lyi nép bí ró ság ok meg szer ve zé sét, „a mun ka
in ten zi tá sá nak növelését”.17

Az ed dig fel tárt do ku men tu mok sze rint az Ér sek új vá ri já rás ban 14, a Lé vai já rás −
ban egy, a Galán taiban 5, a Feled iben 9, a Nagymi há ly iban 22, a Tor nal jaiban 7, a
Szepsi ben 9, a Ri ma szom ba ti ban 24, a Rozs nyó i ban 9, a Lo son ci ban 4 he lyi nép −
bí ró sá got lé te sí tet tek, de ezek nek csak a tö re dé ke működöt t.18

2. táb lá zat. A mű kö dő he lyi nép bí ró ság ok já rá sok sze rint

A he lyi nép bí ró ság ok 1946. már ci us 31−év el va ló meg szün te té sé nek gyö ke rei a lé −
te sí té sü kig nyúl nak vis  sza. A szak mai hi á nyos sá gok, az anya gi és a sze mé lyes be −
fo lyá solt ság itt olyan mé re te ket öl tött, hogy az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va tal az el −
in té zet len per irat ok men  nyi sé gé re hi vat koz va el ren del te a le tár gya lás ra vá ró anyag,
va la mint az irat tár át adá sát a já rá si nép bí ró ság ok nak. Uta sí tá sá val meg szün tet te a
he lyi nép bírósá gokat.19

Az SZNT 33/1945−ös ren de le tét a ki hir de té sét kö ve tő en töb ben bí rál ták. 1945
őszén az SZNT El nök sé gé ben dr. Rašla „gro teszk ”−nek mi nő sí tet te, mert fel men ti
azo kat a kol la bo rán so kat, akik 1944 őszén „tá mo gat ták az el len ál ló kat”, va gyis po −
li ti kai elő é let ük a leg cse ké lyebb tá mo ga tás ese té ben is fe le dés be me rül, még ak −
kor is, ha pl. csu pán 20 ko ro ná val tá mo gat ták az il le gá lis mun kát. Na gyon ve sze −
del mes já ték ez – ír ja –, mert meg tör tén het, hogy hű sé gük bi zo nyí tá sá ra má so kat
vá dol nak meg a men te sí tet tek kol laborálás sal.20

A ren de let leg éle sebb bí rá lói a cseh po li ti ku sok és új ság írók vol tak. A Pá rizs ban
1946. ok tó ber 24–26−a kö zött a há bo rús bű nö sök fe le lős ség re vo ná sá val fog lal ko −
zó, a ki mon dott íté le te ket elem ző és ér té ke lő tár gya lás cseh részt ve vői sze rint a
ren de let „mint ha ra di ká lis” for ra dal mi kör nye zet ben szü le tett vol na, így a bün te té −
se ket is for ra dal mi mér cé vel mé ri. A ren de let ben fel so rolt bün te ten dő cse lek mé −
nyek a tár sa da lom na gyon szé les kö rét érin tik, s ilyen szé le sen ér tel me zett ren de −
le tet csak is a tár sa da lom egé szé nek be vo ná sá val és tá mo ga tá sá val, ala po san át −
gon dolt ter vek kel és jól szer ve zett ad mi niszt rá ci ó val le het vég re haj ta ni. Ezek hi á nyá −
ban erős ma rad a le tűnt rend szer hí ve i nek el len ál lá sa. A ren de letet ra di ka liz mu sa,
sta tá ri á lis jel le ge mi att a Cseh szlo vák Köz tár sa ság meg újí tá sá ban ér de kel tek nek
egy ré sze sem tá mo gat ta, s nem csak ér dek te le nek ma rad tak, de el le nez ték is.21

A nép bí ró ság ok mű kö dé sét fi gyel ték a köz vé le ményt be fo lyá so ló pár tok. A De −
mok ra ta Párt egyes ese tek ben meg em lí tet te nem csak az ül nö kök, de a bí rák, az
ügyé szek fel ké szü let len sé gét, s kér te a bí rás ko dás szín vo na lá nak biz to sí tá sát. Szlo −
vá kia Kom mu nis ta Párt já nak ne ga tív vé le mé nye szin te fo lya ma tos volt.
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A Nagymi há lyi Já rá si Bi zott ság pl. az SZNT El nök sé gé nek kül dött le ve lé ben bí rál −
ta a tár gya lá sok le ve ze té sét, az íté le tek mér té két és a fel men té sek kel vég ző dött pe −
rek fe lül vizs gá la tát kér te. Úgy vél ték, hogy a bí rák ki ne ve zé sé vel is meg sér tet ték a
„szo ci a lis ta ide o ló gi á”−t, ezért ké ri az új bí rák ki ne ve zé sé nél az ide o ló gi ai meg győ −
ző dés le gyen a mérv adó. A sze ná tu sok el nö kei – ír ják – le gye nek ak tív an ti fa sisz ták,
il let ve il le gá lis kom mu nis ták, mert egye dül ők ér tik meg az új né pi de mok ra ti kus
köz tár sa ság lé té nek fel tét ele it. Ki je len ti, hogy szá muk ra el fo gad ha tat lan, ha a sze −
ná tus el nö ke egy ben az ügyész fő nö ke, s ja va sol ja, hogy az ül nö kök ki vá lasz tá sá −
ban is a po li ti kai el kö te le zett ség le gyen az alap elv.

A cím zett vá la sza egy ér tel mű. A Cseh szlo vák Köz tár sa ság, s így Szlo vá kia is,
több párt rend sze rű né pi de mok rá cia, s csak az ös  szes párt ál tal jó vá ha gyott szak −
em be rek le het nek bí rák, ill. ügyé szek. Csak is az ilyen sze mé lye ket von hat ják be a
nép bí ró ság ok munkájá ba.22

A ren de let hi á nyos sá ga it és ke mény sé gét ja ví tan dó az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi −
va tal 1946 feb ru ár já ban ja va sol ta a ren de let mó do sí tá sát, amit má jus 14−én jó vá −
ha gyott az SZNT El nök sé ge, s azt az 57/1946−os ren de let ben tet te köz zé. A ren de −
let nem mó do sít ja a „bűn té nye ket”, nem be fo lyá sol ja a bí rás ko dást, csu pán a bí ró −
ság sze mé lyi ös  sze té tel ét és mű kö dé sét érin ti. Az SZNT 33/1945−ös ren de le te je −
len tő sebb mó do sí tá sok nél kül 1948. de cem ber 31−ig volt ha tá lyos. Az SZNT El nök −
sé ge és a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal 1948−as vé le mé nye zé se sze rint a 33/1945−ös
SZNT−rendelet „ki ma gas ló je len tő sé gű”, mert a má so dik ré szé ben meg ala pí tott nép −
bí ró ság ok „elő se gít het ték Szlo vá kia er köl csi meg tisz tí tá sát” a fa siz mus kon junk tu −
rá lis üle dé ké től, s a „jobb ál lam” meg te rem té se ér de ké ben küzd het tek a re ak ció el −
len. 

A nép bí ró ság ok mun ká ját ér té kel ve a Bel ügyi Meg bí zot ti Hi va tal bí rál ja is az ad −
dig el vég zett mun kát, s nem csak a men  nyi sé gé vel, de a „mi nő sé gé”−vel sem elé ge −
dett. Úgy vé li, hogy a nép bí ró ság ok – a Nem ze ti Bí ró ság ki vé te lé vel – nem hasz nál −
tak ki min den le he tő sé get a fa sisz ta bű nö sök és a kol la bo rá lók meg bün te té sé re.
Vé le mé nye ide o ló gi ai in dít ta tá sú, mert – aho gyan ír ják – „töb bet is te het tek vol na,
de az Igaz ság ügyi Meg bí zot ti Hi va talt a De mok ra ta Párt irá nyí tot ta, s a bí ró sá gok
szin te to le rál ták az ál lam el le nes te vé keny sé get, hi szen a de mok ra ták és a kol la bo −
rán sok „osz tály test vé rek”. A fa sisz ták kal és a kol la bo rán sok kal va ló ös  sze ját szás −
sal vá dol ja a sze ná tu sok el nö ke in kí vül az ül nö kök zö mét, aki ket egye ne sen kol la −
bo rán sok nak ne vez. Ma ga biz to san je len ti, hogy az 1948−as feb ru á ri kom mu nis ta ha −
ta lom át vé telt kö ve tő en le vál tot ták a sze ná tu sok el nö ke it, s az ül nö ki szé kek be mun −
ká sok ke rül tek. Mun ká ju kat se gí tet te, hogy a te vé keny sé gük a 33/1945−ös SZNT−
rendelet leg újabb mó do sí tá sát kö ve tő en meg fe lel a szo ci a lis ta ál lam rend
követelményeinek.23
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3278/1945−5 és 514. kar ton, 13819/1946.
Uo. IMH, Ci vil ira tok, 378. kar ton, 5.f. 3946/1950−III/7.

6. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 1717/1947, bi zal mas.
7. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 429/1947, bi zal mas.
8. Uo.
9. Ál la mi Te rü le ti Le vél tár, Po zsony (a to váb bi ak ban: ÁTL−Po), Ke rü le ti Bí ró ság (a to váb bi −

ak ban: KB), El nök ség, Já rá si Nép bí ró ság ok, 1. kar ton, 66/1947−el n., az IMH
35364/1947−el n. szá mú kör le ve le, to váb bá a 2/1947−es eln. irat ban a 48212/1947−
l3, va la mint a 4/1947−el n.

10. ÁTL−Po, KB−Po, Já rá si Nem ze ti Bi zott ság (a to váb bi ak ban: JNB) Dunasz er da he ly, Eln. ira −
tok 1945–1946, 1. kar ton szign. nél kül. Az utol só irat.

11. ÁTL−Po, KB−Nyitra, Ügyé szi ira tok, JNB Ér sek új vár, 1. kar ton, 22/1946−au gusz tus 6.
12. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 1717/1947, bi zal mas.
13. ÁTL−Po, KB−Po, El nö ki ira tok, 2. kar ton, a 22/15−47−ben a 11050/46−os irat.
14. SZNL−Po, BMH, El nö ki ira tok, 1. kar ton, 1.f. szign. nél kül. 1945. jú li us 25., va la mint Tit −

kár ság, 80. kar ton, 1017/47−Titk.
15. ÁTL−Po, KB−Po, JNB−Po, El nö ki ira tok 1945–1946, 1. kar ton, 1/45 és 1.f. cik lus,

2028/1945−11.
16. ÁTL−Po, KB−Po, JNB Dunasz er da he ly, Ügyész, El nö ki ira tok.
17. SZNL−Po, SZNT−EH, 285. kar ton, 1717/1947−biz.
18. SZNL−Po, IMH, 381. kar ton, 708/1947−el n., 711/1947−el n., 921/1947−el n.,

1043/1947−el n., 1006/1947−el n., 15316/1947−el n., 41563/1947.
19. SZNL−Po, IMH 381. kar ton 99−l/1964, 1006/1946.

A Fe le di já rás ban Dobó ca köz ség ben 1946 ta va szán 273 el in té zet len vád ira tot mu tat −
tak ki.

20. SZNL−Po, SZNT−EH, 506. kar ton, a 8367/1945−ben a 33/1945−ös ren de let mó do sí tá si
ja vas la ta.

21. SZNL−Po, El nö ki ira tok, 442. kar ton, 360/2−el n.−1946, ugyan ott, 443. kar ton, 28/1946−
el n. irat ban a szep tem ber 2−i dá tum mal el lá tott do ku men tum.

22. SZNL−Po, SZNT−EH, Jegy ző könyv 1946. szep tem ber 14., 22572/1946−III./13.
23. SZNL−Po, BMH, El nök ség, 100. kar ton, a 2345/48−as tit kos irat.

KA TA LIN VAD KER TY

A FEW DATA FROM THE HIS TO RY OF SLO VAK PEO PLE’S COURTS

The study shows how were war crim i nals pun ished after the Sec ond World War
in Slo va ki a. Fas cist occu pier s, home trai tors and col lab o ra tors were con si −
dered war crim i nal s. Fas cist occu piers were con sid ered those for eign cit i zens
who con tributed to the break of the Czechoslo vak Repub lic, to the destruc tion
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of dem o crat ic sys tem, and par tic i pat ed in polit i cal, eco nom ic or other sup pres −
sion of the Slo vak nation. The domes tic trai tors are such Czechoslo vak cit i −
zens who except for the men tioned guilt „ag i tat ed in favour of 6th Octo ber
1938 and 14th March 1939“, sup port ed the Nazi Ger many and the Hor thy −
Hun ga ry mil i tary, polit i cal, and/or eco nom ic inter est s, became mem bers of
Hun gar i an par ties, attacked Czechoslo vak dem o crat ic anti− fascis tic orga ni za −
tion s. Col lab o ra tors are those Czechoslo vak cit i zen s, who co− op er at ed with the
occu pier s, entered into their par ties, and/or orga ni za tion s, report ed on resis −
tance fight er s, pro mot ed the exis tence of fascis tic sys tem in any other way.
For col lab o ra tion in serous cases was given cap i tal pun ish men t, but the reg u −
la tion enabled even 30−year impris on men t. Accord ing to the offi cial data the
num ber of pros e cu tions in Slo va kia against the Hun gar i an nation al i ty peo ple
was 3358.
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