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A mai Szlovákia területén a második világháború után a háborús bűnösök felelősség-
re vonását a Szlovák Nemzeti Tanács (SZNT) 1945. május 15-én kihirdetett
33/1945. számú rendelete szabályozta.1 Ez tételesen felsorolja a bűncselekménye-
ket s az értük kiszabható büntetéseket. A bűncselekményeket öt paragrafusban so-
rolja fel. Az első négy paragrafusba kerültek az országos jelentőségű bűncselekmé-
nyek (ezek elkövetőit „nagy háborús bűnösök”-nek nevezték), az 5. paragrafusba pe-
dig a többi bűnelkövetőt sorolja, azokat, akiket az első négy paragrafus nem érint.

Az első négy paragrafus valójában az ötödik paragrafusban leírtakat variálja, s
talán ez lehet az oka annak, hogy a rendelethez kiadott végrehajtási utasítások eze-
ket a paragrafusokat szinte egyként értelmezik. Az első négy paragrafus közös jel-
lemzője, hogy a felsorolt háborús, emberellenes tevékenységért halálbüntetés, illet-
ve 30 évi fegyházbüntetés szabható ki.

A népbíróságok munkájához vádlottak kellettek, akiket a vádlók — gyakran egy-
ben a tanúk — feljelentései alapján idéztek a bíróság elé. A vádlók személyéről a Bel-
ügyi Megbízotti Hivatal (BMH) az 1945 júniusában kiadott utasításában rendelkezik,
amelyben a vádlókat magánszemélyekre és szervezetekre osztotta. A BMH a ma-
gánvádlók egy részét a járási és a helyi rendőrparancsnokságok segítségével vá-
lasztotta ki, amelyeknek kezdetben hetente, később havonta kellett átfogó, ún.
„helyzetjelentések”-ben felvázolni a körzetükben eluralkodott „közhangulatot”, s
egyben megnevezni azokat a személyeket, akik ellenségesen vagy kihívóan visel-
kedtek az új hatalommal szemben. A politikai, a nemzetiségi, a gazdasági helyzetet
nyíltan elítélők voltak a potenciális vádlottak, de lehettek vádlók, sőt tanúk is. Az
1945-ös rendőri jelentések szerint a déli járásokban egyre erősödik a magyar lakos-
ság „magyarságtudata”, ezért figyelmeztették a felettes szerveiket, hogy ezzel kap-
csolatban „komoly következményekkel kell számolni”.
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A vádemelésben, a vádirat kidolgozásában meghatározó jelentősége volt a tanú val-
lomásának, azaz a tanú személyének, mert az Igazságügyi Megbízotti Hivatal (IMH)
10761/1946. számú utasítása értelmében a „tanú vallomása az esküvel egyenlő”.

A tanúkat — a feltárt iratanyag alapján — két csoportra oszthatjuk: az önkéntesek-
re és a rendőrség által ígéretekkel, fenyegetésekkel megnyert személyekre. A rend-
őrség csak elvétve vizsgálta meg a tanú szavahihetőségét, de a vádlóét szinte so-
hasem. Kirívó esetekben ez a feladat a bíróra hárult.

A bírósági tárgyalásra beidézett tanúk számos esetben bevallották, hogy a rend-
őrség kényszerítésére előre megírt jegyzőkönyvet írtak alá, melyet a tárgyalás során
sok egy esetben visszavontak, mert annyira nyilvánvaló volt a hazugság, a valótlan-
ság. A tanúk között voltak börtönviselt személyek is. A garamlöki evangélikus lel-
készt vádló két tanú közül az egyiket — 1938 előtt — lopásért hathónapos börtönbün-
tetésre ítélték, míg a másikat, aki a tárgyalás előtt éppen a lelkésztől lopott, a lé-
vai rendőrség egyik nyomozója szervezte be.2

A tanúk zöme szlovák volt, többnyire 1945 után, illetve még 1919-et követően
betelepült kolonista vagy helyi lakos. Akadtak magyar nemzetiségűek is, de a „ma-
gyarok általában nem szívesen tanúskodtak” a falubeliek vagy általában a magyar
nemzetiségű vádlottak perében. A tanúskodás indítéka „lehetett régi sérelem, irigy-
ség vagy vagyonszerzés, esetleg ezek kombinációja”. Ennek ismeretében a szená-
tusok elnökei — általában még a bírósági eljárás megkezdése előtt — kivizsgáltatták
a kétes tanúvallomásokat, valamint a tanúk szavahihetőségét. Elvetették azok ta-
núvallomásait, akik pl. a feljelentés előtt nem töltötték be a 18. életévüket, akik a
vád alapját képező cselekmények megtörténte idején nem éltek a vádlott lakóhelyén
vagy 1938-at követően nem éltek Magyarország területén. Elutasították azok vallo-
másait is, akik „egyszerre voltak jelen” ugyanabban az időben a járás több telepü-
lésén. Az ilyen tanút nevezték „általános tanú”-nak. Állításaik kivizsgálása bizonyí-
totta, hogy „vallomásaik” nem fedik a valóságot. Ezek a tanúk — élvezve a hivatalos
szervek támogatását — az általuk vádoltak felmentését követően megvádolták a bí-
rókat vagy panaszt tettek a szenátus elnöke ellen. A Komáromi Járási Népbíróság
elnökét az ide 1945 után betelepített kolonisták azzal vádolták meg, hogy „azért
magyarpárti, mert maga is magyar”. A vádat aláírók személyét kutatva kiderült, hogy
a feljelentők egy szerteágazó család tagjai, akiket azzal küldött el a bíró, hogy „a vá-
dakban nem hinni kell, hanem be kell bizonyítani”. Hasonló esetekkel találkozha-
tunk a Tardoskedden bíróság elé idézett gazdák esetében is, ahol a feljelentést alá-
író hat-hét tanú is csak „hitte”, illetve „úgy hallotta” megjegyzéssel válaszolt a bíró
kérdésére. Az ilyen tanúk egy részének a vádjai annyira hihetetlenek voltak, hogy
azokat sok esetben már az ügyész is elutasította.3

A népbíróságokon tett feljelentéseket a vádiratot előkészítő vádló ellenőrizte. Ha
úgy vélte, a feljelentés jogos, akkor nyolc napon belül elkészítette a vádiratot. A vád-
lottak kijelölésének egy másik forrását az 1938—1944 között Magyarországon ki-
adott különböző emlékiratok, emlékkönyvek, életrajzok, valamint a magyar nyelvű —
helyi és országos — sajtó szolgáltatta. Ezek tanulmányozását, értékelését, a vádol-
ható személyek kiválasztását a BHM által e célra kinevezett „tanácsadó testület”
végezte. A vádiratok kidolgozása során leggyakrabban A visszatért Felvidék című ki-
adványra hivatkoztak. A Tiso-féle szlovák állam területén élő háborús bűnösséggel
vádolható személyek felelősségre vonásának a mértéke kisebb volt, mint az ún.
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„kassai szakaszon”, vagyis az 1938 őszén Magyarországnak ítélt területeken, ahol
már 1945 után az állampolgárságot is megvonták a magyar lakosságtól.4

A vádlottak személyéről és azok kiválasztásáról a Belügyi Megbízotti Hivatal Nem-
zetbiztonsági Osztályának az 1945. szeptember 11-i, „A fasisztáknak és a Csehszlo-
vák Köztársaság ellenségeinek” összeírását elrendelő utasítása rendelkezik. A hiva-
talos nyomtatványon az érintettek személyi adatai mellett fel kellett tüntetni a vagyo-
ni helyzetüket, földbirtokaik nagyságát, a lakóházak esetében a méreteket is, továb-
bá fel kellett sorolni az értékesebb ingóságaikat, legyenek azok a napi személyes
használat vagy a gazdaság működésének kellékei (kiemelten a gazdasági felszere-
lést, benne első helyen a cséplőgépekkel), valamint az állatállományt.5 A járási jelen-
tések szerint összeállított országos jegyzékben a módos földművesek, a pedagógu-
sok, a lelkészek mellett megtalálhatjuk az iparosokat és a kereskedőket is.

A Belügyi Megbízotti Hivatal által az „államellenes bűncselekményekkel” vádol-
ható személyek névsorát a hivatal 31801-VII-7/1946. számú körlevele tartalmazza.
A feltüntetett 227 személy „bűne”, hogy 1938-ban magyarnak jelentkeztek, kabát-
jukon „magyar kokárdát” viseltek, s ezzel provokálták a cseh és a szlovák lakossá-
got, azaz „megbotránkoztatták” őket. Bűncselekménynek számított, hogy e jelzett
évben „nyilvánosan éljenezték Horthyt, magyar röpcédulákat terjesztettek, s Po-
zsonynak Magyarországhoz való csatolását kérelmezték”.6

Látható, hogy a körlevél körvonalazta az alapvádakat, melyeket az Igazságügyi
Megbízotti Hivatal, valamint a rendőrparancsnokságok — elsősorban az SZNT
33/1945. számú rendelete alapján — kiegészítettek. Az összefoglalással a helyi nép-
bírók munkáját akarták segíteni, a járási népbíróságok esetében pedig a „bírósági fo-
lyamat lerövidítése” szerepelt indokként. Az egyik ilyen ajánlott listán a következő
„bűncselekményeket” tüntették fel: „üldözte a demokratikus és antifasiszta szemé-
lyeket”, „meggyőződésből támogatta a polgári személyek külföldre való elhurcolását”,
„a német hadsereg érdekében tevékenykedett”, „mások kárára meggazdagodott”.

A magyarlakta járásokban a magyarságtudattal s ennek megnyilvánulásával kap-
csolatos vádak domináltak, de gyakoriak voltak olyan vádak is, mint a „partizánmoz-
galom ellensége, fékezője”, „a Szovjetunió ellensége”. A Komáromi járásban példá-
ul több esetben a partizánmozgalom akadályozása, a partizánok gyűlölete volt az
ítéletet megalapozó vád.7

A rendőri jelentésekben és a vádiratokban a vádlott magyar nemzetiségével kap-
csolatban olyan fokozatok szerepelnek, mint „megrögzött magyar”, „nagy magyar”,
„a magyarok szószólója”, s a „Csehszlovák Köztársaság ellensége” vád gyakran
együtt szerepel a revizionizmus vádjával. A helyi népbíróságok anyagának ismereté-
ben állíthatjuk, hogy a vád megfogalmazói — a gyakran még alapiskolai végzettség-
gel sem rendelkező tanúk, illetve komisszárok — ezt a számukra ismeretlen kifeje-
zést (revizionizmus) okos, imponáló vádnak vélték, annál is inkább, mert ott szere-
pelt minden, a járási hatóságok által összeállított „vádjegyzékben”, de a szó jelen-
tését kevesen ismerték.

A vádemelés számtalan lehetőségét rejtette „a magyar megszállókkal való
együttműködés” vádja, s e vádak közel egyharmada a magyar hadsereg 1938 őszi
bevonulásához kapcsolódik. A nők többségét a magyar kokárda kitűzéséért, díszma-
gyar viseléséért ítélték el, míg a férfiaknál a díszbeszéd megtartásától, a bevonuló
honvédség megvendégelésétől a díszkapu építéséig, a magyar zászló kitűzéséig, a
harangok megkongatásáig sok más lehetőség is szerepelt. Általános — de csak el-
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vétve konkretizált — vád volt, hogy „másokat üldözött a nemzetiségük miatt”. Külön
csoportot képeztek „a magyar kultúra terjesztői”. A pedagógusok, a lelkészek, vala-
mint a kulturális szövetségek vagy egyesületek tagjainak vádirataiban ez a legjelen-
tősebb „bűncselekmény”.

A párttagságok okán megvádoltak s elítéltek esetében, például a legálisan mű-
ködött Egyesült Magyar Párt tisztségviselői és tagjainak iratanyagában a pártot na-
cionalista, szlávellenes, „Nagy-Magyarországért” harcoló szervezetként mutatták
be. Nagy általánosságban elmondható, hogy ha valamilyen kiszemelt vádlott ellen
semmilyen „komoly” vádat nem hozhattak fel, akkor „nyilassággal” gyanúsították.
A leventék és a parancsnokaik felett általában „fegyveres bandákban” elkövetett
bűncselekmények vádjával ítélkeztek. Súlyos vádként szerepelt a Magyarország ér-
dekében való kémkedés és a rémhírterjesztés.

A vádemelések, a bíróságra való idézések megviselték a vádlottakat, s befolyá-
solták az egész család, sőt a rokonság mindennapjait is. Mivel egy-egy településen
belül több családot is érintett a vádemelés, gyakran a letartóztatás is, ez félelmet,
bizonytalanságot jelentett az egész település számára. Bizonytalanság, félelem ural-
ta elsősorban azokat a községeket, ahol naponta 20-30 (vagy ennél is több) idézést
kézbesítettek.

Az eddigi kutatások szerint Baracskán 45, Deákiban 36, Negyeden 26 idézést
kézbesítettek ki egy nap alatt. Hodosban szinte az egész férfilakosságot beidézték.
Pontosan, házszám szerint dokumentálhatjuk a balonyi helyzetet, ahol a település
174 házából 125 házba, összesen 135 idézést kézbesítettek, vagyis nem volt egye-
di jelenség, hogy egy-egy portán belül két, illetve egy esetben három felnőtt férfit
idéztek be a járási népbíróság elé.8

Nem volt sokkal jobb a helyzet a Zoboralján sem. Kolon, Zsére, Gímes és Lédec
3254 fős magyar lakosságából 1064 férfit, vagyis szinte mindegyik családfőt „há-
borús főbűnösséggel” vádoltak meg, s állítottak bíróság elé. A Nyitra-vidék többi ma-
gyarlakta, de szlovák vonzáskörzetben található települését, Vicsápapátit,
Egerszeget, Menyhét és Gerencsért „elkerülte” a népbíróságok által végzett nagy-
bani tisztogatás, ugyanis az ottani magyarok gyermekei és unokái már zömmel be-
sorakoztak a szlovák társadalomba.9

A „felelősségre vonás” nem kerülte el a szlovák állam nagyobb városainak ma-
gyar lakosságát sem. A vádlottak általában idősebb polgárok voltak, s gyerekeik
már teljesen beolvadtak a szlovák társadalomba, s érzelmileg sem kötődnek felme-
nőik nemzetiségéhez.

A vádlottak megoszlása Szlovákia jelentősebb városaiban10
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A rendőrségi jelentésekben visszatérő megállapítás, hogy a magyar lakosság többsé-
ge várja a Magyarországhoz való visszacsatolást, a Belügyi Megbízotti Hivatal pedig ki-
jelenti, hogy „Szlovákiában dolgozik egy olyan földalatti mozgalom, amely az ország dé-
li járásait Magyarországhoz akarja csatolni”. Ennek ellenére a népbírósági vádak kö-
zött ez a „bűncselekmény” nem szerepel, s csupán a hasonló tevékenységért 1938
őszén és 1939 tavaszán tevékenykedő személyeket állították bíróság elé.11

A Lévai Járási Népbíróság 1946-ban tárgyalta a Bori és Szántó községben 1939
tavaszán lezajlott eseményeket. A vádirat szerint Boriban több helyi lakos 1939. de-
cember 1-jén aláírásgyűjtésbe kezdett a faluban és a közeli településeken. Állítólag a
Magyarországhoz való csatolást kérők aláírásáért szalonnát és több szalmát ígértek.
Mivel a vádlók a vádat nem tudták bizonyítani, a bíróság a vádlottakat felmentette.

A Magyarországhoz való csatolás érdekében Szántó községben 1939. április
15—16-án megrendezett tüntetés 24 szervezője és résztvevője — a vádirat szerint
szlovák nemzetiségűek — felett ítélkeztek, mert nevezettek a tüntetésen magyarul
skandálták a következőket: „Éljen Magyarország!”, „Éljen Horthy!”, „Éljen a magyar
hadsereg!”. Bizonyítékok hiányában az ítélet ebben az esetben is a felmentés volt.12

A Verebélyi Járási Népbíróság már két év szabadságvesztésre ítélte azt a két
nagyhindi férfit, akik 1938 őszén a Magyarországhoz való csatolás érdekében alá-
írásokat gyűjtöttek.13 Az ítélet szerint a büntetés második évében a községben in-
gyenes éjjeli őrszolgálatot kell teljesíteniük.

A rendőrségi jelentések, a helyi komisszárok értesítéseire alapozva, rámutattak,
hogy a déli járásokban — s nemcsak az ország délnyugati, hanem keleti járásaiban is
— egyre nyíltabban terjed a hír, amely szerint a „magyarlakta járásokat újból Magyar-
országhoz csatolják, csak ki kell várni”. Kifejtették, hogy a „magyarok nem képesek
belenyugodni, hogy újból a Csehszlovák Köztársaság polgárai lettek”. Magatartásuk
a rendőrség szerint „az ellenséges, fasiszta, illetve nyilas meggyőződésük” egyenes
következménye. 1945 májusában a Dunaszerdahelyi és a Somorjai járásban, majd
később a többi járásban is figyelni kezdték a magyar kommunisták szervezkedéseit.
Jelezték, hogy az említett két járásban láthatóan erősödik a kommunisták befolyása,
akik nyíltan hirdetik, hogy a békekötést követően a Csehszlovák Köztársaságot a
Szovjetunióhoz csatolják, s a magyarlakta járásokat Magyarországnak ítélik. Ezek
szellemében hívta össze 1945. május 21-re Békére a Somorjai járás kommunistáit
a szervezet elnöke, Grünfeld Zoltán, aki az összegyűltek előtt állítólag kijelentette,
hogy „a Csallóköz sohasem volt szlovák, a szlovákoknak van hazájuk, menjenek
oda”. A jelentés ezt állította, de az elhangzottakat semmivel sem tudták igazolni.14

A jelentést követően leváltották a járási és a helyi kommunista pártszervezet el-
nökét, s ennek következtében „elcsendesedtek” a tagok is. A jelentések szerint a
Demokrata Párt által irányított magyarlakta településeken „politikai csend” tapasz-
talható.15

A vádak között gyakori a leventeparancsnoksággal, illetve a leventeszolgálattal
kapcsolatos felelősségre vonás. (Magyarországon a hatályos törvény értelmében
minden 12—21 éves fiú számára köteles testnevelési képzés 1939-től egyúttal kö-
telező honvédelmi kötelezettséget is jelentett, ezért a fogságba esett leventéket ha-
difoglyoknak tekintették.) Az ügyészek a leventéket oktatókra és „sorleventékre”
osztották. Az első csoportba sorolták a fiatalok testnevelését oktató pedagóguso-
kat is, míg a második csoportba kerültek a testneveléssel párhuzamosan a fasisz-
ta ideológiát erőszakkal, vagyis fegyverrel is támogató oktatók. Közülük kerültek ki
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a katonai csendőrséget mindenben támogatók. A második csoportba sorolt leven-
ték parancsra mentek ki a frontra.

Az ügyészek nem vették figyelembe, de a népbírók tudatosították, hogy Magyar-
országon a leventemozgalom legálisan működött, s működését törvények és rende-
letek szabályozták. A pedagógusok kötelezően lettek oktatók. A vád szerint sokan
„magyar szellemben nevelték a fiatalokat”, s ez már büntetendő cselekedet volt.16

A bírók minden esetben kivizsgáltatták, hogy a vádlott népszerűsítette-e a hábo-
rút. A leventeoktatók közül többen — kiemelten Szálasi hatalomátvételét követően
1944. október második felétől — nyíltan kezdték hirdetni a párt hungarista elveit, s
fegyverrel kényszerítették a hatáskörükbe tartozó fiatalokat a lakóhelyük, majd az
ország elhagyására. A leventék engedelmeskedtek, de akadtak köztük olyanok is,
akik nem akarták elhagyni az országot. Az egyik ilyen csoporttal érkezett Szombat-
helyre Zs. F. somorjai levente. Szökés közben elfogták, s parancsnoka feljelentése
alapján a helyi hadbíróság halálra ítélte. A végrehajtást az egyik, akkor már gyakori
légiriadó hiúsította meg, miközben az elítélt, feltehetően mások támogatásával,
megszökött.17 Az őt feljelentő parancsnok ilyen múlttal is hazatért. Feljelentették,
megvádolták, s a népbíróság két év munkatáborra és polgári jogainak két évre való
megvonására ítélte.18

Öt év szabadságvesztésre és polgári jogainak 10 évre való megvonására ítélték
azt a gútai leventeoktatót, aki 1944 őszén a helybeli kocsmába rendelte a kisváros
leventeköteles fiataljait, s arra kényszerítette őket, hogy „önként jelentkezzenek né-
metországi munkára”. Ennek alapján elvitetett 11 leventét, akik közül a per idején,
1945 decemberében négyen még nem tértek haza.19

Az Érsekújvári járásban a tótmegyeri leventeparancsnokot vádolták meg, mert
1944-ben részt vett egy „átképző” tanfolyamon. A vád szerint ezt követően „durva
volt a beosztottjaihoz, különösen a szlovák nemzetiségűekhez”. A vád furcsasága,
hogy a vádlott 1938—1944 között is szlovák nemzetiségűnek jelentette magát, míg
vádlói közül nemegy megtagadta szlovák elődeit. A vádlott tanúkkal igazolta, hogy
nem ő, hanem Z. A. volt a parancsnok. Ő csak alkalmanként kisegítőként vezetett
gyakorlatokat. A bíróság a vádlottat felmentette.20

A leventék közül csak két-három, a zsidó ingóságok őrzésével, a szállításra al-
kalmas bútorok és más értékek csomagolásával megbízott fiatal állt a bíróság előtt.
A népbíróságok ezeket a fiatalokat, ha más vádat a vádló nem tudott igazolni, fel-
mentette.21

A szlovák népbíróságok iratanyagában alig található olyan vádirat, amelyben ne
szerepelne a „nyilas párttagság”, illetve a „nyilas-hungarista eszmékkel való szim-
patizálás” vádja. Az iratanyag jellemzője, hogy sem a vádiratokban, sem a főhivata-
lok, a Belügyi Megbízotti Hivatal, illetve az Igazságügyi Megbízotti Hivatal utasítása-
iban és más levelezésében alig találkozunk a párt hivatalos megnevezésével: Nyi-
laskeresztes Párt — Hungarista Mozgalom.22

A Nyilaskeresztes Párt az 1938. november 2-tól Magyarországhoz tartozó terüle-
teken 1940-től, Szálasi Ferenc elnöksége kezdetétől terjedt el. Ebben az évben a
terület magyar lakossága még „sokat várt” a visszatéréstől, örömteli elvárásaik kö-
zepette elhitték, hogy a párt földeket ad nekik. Keszegfalván például 17 ezer kat.
hold szétosztásának ígéretével szerveztek be mezőgazdasági munkásokat, kis- és
középgazdaságok tulajdonosait. Az általános csalódást a párt ignorálása követte.23

A fennmaradt iratok szerint a párt tisztségviselőinek többsége alapiskolai végzett-
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séggel vagy még ezzel sem rendelkező segédmunkás, kisiparos és alacsonyabb be-
osztású tisztviselő volt.24

A csehszlovák kormány és a Szlovák Nemzeti Tanács „nagy reményekkel” figyel-
te a „nyilasok felelősségre vonását”. 150 ezer magyar elítélését várta. Meggyőző-
désük szerint alig él a „betelepített övezetben” olyan magyar, aki ne lett volna tag-
ja, illetve szimpatizánsa a nyilas-hungarista mozgalomnak. Ennek szellemében ren-
delte el 1945 őszén az Igazságügyi Megbízotti Hivatal a csehszlovák katonai főpa-
rancsnokság utasítására a „magyar nyilasok névsorának” összeállítását.25

A „nyilas vád”-dal bíróság elé állítottakat két csoportba oszthatjuk. Az elsőbe ke-
rülnek a bizonyítottan rasszista, kegyetlenkedő, mások kárára meggazdagodó, zöm-
mel járási vagy helyi pártvezetők s más tisztséget betöltő személyek. A második
csoportot két alcsoportra oszthatjuk. Az első alcsoportba kerülnek az ún. „alvó”
párttagok, akik 1940-et követően a földhöz juttatás reményében beléptek ugyan a
pártba, de miután reményeik szertefoszlottak, a párttagságukat ugyan nem szüntet-
ték meg, de nem is vállalták. Szálasi hatalomátvétele után — a frontszolgálattól va-
ló felmentés reményében — a csoport második részébe sorolhatók helyi rendfenn-
tartó „pártszolgálatot” teljesítettek, amire néhányukat katonai behívóval kényszerí-
tettek. Feladatuk a település „rendjének” biztosítása, a jegyre kapható élelmisze-
rek, ruházati cikkek kiosztásának ellenőrzése, a polgárok vagyonának védelme, il-
letve a front közeledtével a védelmi övezet — például lövészárkok — kialakításával
kapcsolatos munkák megszervezése, irányítása volt. Az átvizsgált anyagokban ön-
kéntes jelentkezésre csak elvétve akadt példa.

Az 1944 őszén aktív szerepet vállaló tagok között voltak kegyetlenkedő, zsidó-
gyűlölő, a német győzelem érdekében tevékenykedő helyi, illetve járási pártvezetők.
Felkutatták a katonaszökevényeket, s átadták őket a Gestapónak, elvitették a le-
ventéket, a német nemzetiségű fiatalokat arra kényszerítették, hogy lépjenek be az
SS-be. Általában fekete vagy kaki színű egyenruhát viseltek, karjukon nyilaskeresz-
tes karszalaggal. Pisztolyt, később puskát hordtak, akadtak, akik mindkettőt. 

A bíróságok által az első csoportba sorolt vádlottak között voltak az európai nor-
mák szerinti háborús bűnösök is. Ezért a népbíróságok több esetben is hoztak — ál-
talában a vádlott távollétében — halálos ítéleteket, ám ezek közül csak egyet hajtot-
tak végre. Az egyetlen végrehajtott halálos ítéletet a Komáromi Járási Népbíróság
hozta a városban csak „hóhérként” emlegetett Szoboszlay Imrének, a Nyilaskeresz-
tes Párt járási elnökének, a Nemzeti Számonkérő Szék tagjának perében. A szená-
tus elnöke a bevezetőjében kijelentette, hogy szigorúan betartották a szövetséges
nagyhatalmak utasítását, hogy a háborús bűnösök halálra ítélését megelőzően vizs-
gáljanak ki s ellenőrizzenek minden, az ügyész által beterjesztett vádpontot. A ta-
núk vallomásai, ezek ellenőrzése bizonyította a vádlott bűnösségét. A vádlott,
Szoboszlay Imre szadista módon kegyetlenkedett, feljelentette a bujkáló zsidókat,
a katonaszökevényeket, a vegyes házasságban élőket. Jelen volt a kivégzéseknél,
s maga is vezényelt kivégzőosztagokat.

A bizonyítékok alapján a vádlottat a szenátus a 33/1945. számú SZNT-rendelet
3. §-a alapján kötél általi halálra ítélte, kegyelmi kérvényét elutasították. Mivel — ad-
minisztratív hiányosságok miatt — a kötél általi kivégzést nem tudták végrehajtani,
a vádlottat golyó általi halálra ítélték, s 1945. október 27-én kivégezték.26

Az SZNT 33/1945. számú rendelete második része 10. §-ának első bekezdése
szerint: „A népbíróság nem folytathat eljárást a vádlott távollétében”.27 Ez az ítélke-
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zés első évében, 1945-ben jelentősen megnehezítette a népbíróságok tevékenysé-
gét, ezért az Igazságügyi Megbízotti Hivatal 1946. október 4-i 41751/1946-13. szá-
mú utasításában lehetővé tette, hogy a népbíróság az ügyészség vádirata alapján a
vádlott távollétében is ítélkezzen. Kijelenti, hogy „az ismeretlen helyen tartózkodó
vádlottak esetében a népbíróságok számára nem kötelező a vádlottak személyes ki-
hallgatása”, vagyis a jelenléte.

A távollét részben a front közeledtével Magyarországra vagy más nyugati ország-
ba való távozással, részben, s az esetek többségét ez képezi, a csehszlovák rendőr-
ség által 1945 tavaszától fokozatosan megvalósított kitoloncolással magyarázható.

A népbíróságok csupán töredékében fennmaradt iratanyaga alapján a távollétük-
ben elítélteket két nagy csoportba oszthatjuk. Az elsőbe a politikai okokból, a tény-
legesen elkövetett háborús bűnök miatt elítéltek kerülnek. Ezek nem Magyarorszá-
gon, hanem valamelyik nyugati országban telepedtek le. A második csoportba a
nemzetiségük mellett nem a „bűncselekményeik”, hanem a vagyonuk alapján meg-
vádoltak kerülnek. 

Az Igazságügyi Megbízotti Hivatal utasítása alapján a járási népbíróságok ügyé-
szeinek legkésőbb 1946. december 31-ig ki kellet dolgozni a „be nem idézhető”
vádlottak vádiratát, majd ezt követően a szenátus elnöke köteles volt lefolytatni a
tárgyalást, s ítélkezni. A népbíróságok munkájáról szóló havi jelentésekben — az
Igazságügyi Megbízotti Hivatal 1946. július 13-i 20032/1946-III/19-es utasítása ér-
telmében — ezeket a pereket piros ceruzával kellett megjelölni.28

A Szlovák Telepítési Hivatal által az 1946. október 31-ig elítélteket összesítő ki-
mutatásban több olyan személy neve szerepel, akit távollétében ítéltek el. Mivel az
összesítés országos jellegű, jól látható, hogy az ítélkezés a magyar etnikai terület-
re összpontosult. A magyar etnikai területen honos távollévőket halálra, börtönbün-
tetésre, vagyonelkobzásra ítélték, a szlovák etnikai közegben élőket felmentették,
illetve többen nyilvános megrovást kaptak.29

A Kassai Járási Népbíróság ítéletei közül kiemelkedik a dr. Mihálik Sándor, a
Kassai Múzeum volt igazgatója ellen a távollétében hozott ítélet. Dr. Mihálik Sán-
dort a szenátus — az ügyész javaslatára — két év börtönbüntetéssel sújtotta, vala-
mint állampolgári jogainak gyakorlását öt évre megvonta. Az ítélet kuriózuma, hogy
olyan személyiségről van szó, aki az első Csehszlovák Köztársaságban sokat tett a
szlovák kultúra és muzeológia fejlesztése érdekében. Tudományos munkásságát
nagyra becsülte a baráti társaságához tartozó Ladislav Novomeský is. Ez a barátság
egyben jelzi a vádlott politikai beállítottságát is. A vádlott 1941-től a Kassai Múze-
um igazgatója volt, s a front átvonulását követően csupán az oktatásügyi és kultu-
rális megbízotti hivatalt betöltő Ondrej Pavlík kérésére maradt Kassán, s vezette to-
vábbra is a múzeumot. A Szlovákiában kialakult helyzetet látva 1945 tavaszán elfo-
gadta a magyar kormány felkérését, s főigazgatóként átvette a Magyar Nemzeti Mú-
zeum irányítását. Mivel az ingóságait nem vihette magával, azokat a múzeum egyik
raktárába vitette.

A „Mihálik-ügy” akkor került a szlovák politika látószögébe, amikor Vladimír
Clementis külügyi államtitkár és Gyöngyösi János magyar külügyminiszter az 1946.
február 27-én aláírt csehszlovák—magyar lakosságcsere-egyezményt követően meg-
egyeztek, hogy az egyezményt megelőző hónapokban a Magyarországra távozott
szlovákiai lakosok visszatérhetnek, s kivihetik ingóságaikat. A beutazást dr.
Miháliktól háromszor is megtagadták, mert a Kassai Járási Népbíróság az SZNT
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33/1945. számú rendeletének 3. paragrafusa alapján elítélte. A vád: „a magyar
ideológi[a] nem csupán szóval, hanem tettekkel való terjesztése” és harc a Cseh-
szlovák Köztársaság ellen. Magyarbarát érzelmeit 1938-at követően a magyar kor-
mány „Nemzetvédelmi Kereszttel jutalmazta”.

A vádlott magyarnak vallotta magát, de kassai működése folyamán mintegy öt-
ezer műkinccsel gazdagította a múzeum állagát. 1943—1945-ben több szlovák nyel-
vű tanulmányt is publikált. A front közeledtével úgy rejtette el a múzeum kincseit,
hogy azok hiánytalanul megmaradtak, s az ítélet kimondása idején az eredeti helyü-
kön voltak. Novomeský Daniel Okálit és Vladimír Clementist kérte dr. Mihálik vissza-
térésének engedélyezésére. Az érintett — a háromszori elutasítást követően meg-
adott beutazási engedély kézhez vétele után — a szlovákiai helyzet ismeretében — in-
góságai kiszállítására dr. Wagner Ferencet, a magyar áttelepítési kormánybiztost
kérte fel. A határt a felesége, dr. Dutko Margit lépte át. Mivel az ingóságokat a cseh-
szlovák—magyar vegyes bizottság 22. határozata szerint csak Daniel Okáli engedé-
lyével vihették ki, a kivitel is csak Ladislav Novomeský személyes közbenjárására
valósulhatott meg. Dr. Mihálik ügyének ilyen befejezése szinte egyedülálló, hiszen
a köztársaságot elhagyni kényszerült magyarok ingóságait vagy széthordták, vagy hi-
vatalosan a szlovák telepeseknek utalták ki.30

1946 júniusában, a lakosságcsere előkészítésének első szakaszában felmerült
a „kiválasztás” kérdése. A Belügyi Megbízotti Hivatal és a Szlovák Telepítési Hiva-
tal elhatározta, hogy meggyorsíttatja a magyarok elítélését, így növelve a lakosság-
csere-egyezmény VIII. cikkelye alapján egyoldalúan kitelepíthetők számát. Mivel az
SZNT 33/1945. számú rendeletében előírt tárgyalási időt nem lehetett lerövidíteni,
ezért az Igazságügyi Megbízotti Hivatal az 1946. október 8-i 26120/1946-13-as bi-
zalmas rendeletében azt ajánlotta a népbíróságok bíróinak, hogy egy per keretében
több vádlottat állítsanak bíróság elé. Ez az „ajánlás” lett az alapja az ún. csoportos
pereknek, s a továbbiak során ez a forma lett a népbírósági ítélkezés egyik alapfor-
mája. A csoportok „kialakításánál” a közös lakóhely, illetve a „hasonló bűncselek-
mény” volt az alap. 

Az egy per keretében a bíróság elé állított személyek száma változó volt, s két
vádlottól kezdve elérte a 715 főt. A két legnagyobb csoportos perben a Kassai Nép-
bíróság ítélkezett. 1946. júniusában 715 kassai polgárt vádoltak meg kollaborálás-
sal, magyarbarátsággal, s az SZNT 33/1946-os rendeletében található szinte min-
den „államellenes tevékenységgel”. 676 férfi mellett 39 nőt is megvádoltak. Ez a
kassai per érintette a kassai magyar társadalom szinte minden rétegét. Igaz, hogy
az értelmiségiek aránya nem érte el a vádlottak egynegyedét, de benne volt a kas-
sai erdőigazgatóság teljes állománya, benne voltak a nagyobb erdőkerületek erdé-
szei. Magas volt a mérnökök, a pedagógusok, alacsonyabb a lelkészek, a jogászok,
a bírók, az orvosok aránya. A vádlottak fele volt kereskedő, vendéglős és iparos, s
szinte jelentéktelen volt a munkások és a földművesek száma.

A másik kassai perben 441 személyt állítottak bíróság elé, s ezek mindössze alig
több mint egy százaléka volt értelmiségi. A vádlottak többsége kereskedő, iparos,
szakmunkás volt, az értelmiségiek arányszáma megközelítőleg tíz százalékos volt, en-
nél valamivel magasabb volt a nyugdíjasok, illetve a szabadfoglalkozásúak aránya. A
kassai csoportos perek a legnagyobbak voltak, de jelentősen megváltoztatták a ma-
gyar társadalom összetételét a lévai, a pozsonyi, a vágsellyei és a dunaszerdahelyi
csoportos perek. Töredékes levéltári anyag szerint a Dunaszerdahelyi Járási Népbíró-
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ság 47, az Érsekújvári Járási Népbíróság 7, a Komáromi Járási Népbíróság 21 csopor-
tos perében összesen 3595 személy felett ítélkezett. Ezek csak töredékek, de az ed-
dig feltárt népbírósági perek ismeretében úgy véljük, hogy a csoportos perekben meg-
vádoltak száma megközelíti a népbíróságok által elítéltek 40 százalékát.31
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KATALIN VADKERTY

PROSECUTION, ACCUSED PERSONS, JUDGEMENTS

FROM THE HISTORY OF SLOVAK PEOPLE’S COURTS

After the Second World War on the territory of present Slovakia the calling for
responsibility of war criminals was regulated by order No. 33/1945 of the
Slovak National Committee that itemises the criminal acts and the punis-
hment that can be imposed for them. 

The author illustrates the activity of the People’s Courts on concrete cases.
For the work of People’s Courts accused persons were necessary, who were
summoned on the basis of accusers - many times witnesses.
The order of the Representative Office of Justice No. 41751/1946-13 dated
Oct. 4, 1946 enabled that the People’s Court on the basis of the bill of indic-
tment from the prosecutor could pass a judgement even in the absence of the
accused person.

The Representative Office of Home Affairs and the Slovak Settlement Office
decided that it would speed up the conviction of Hungarians, thus on the basis
of the 8th article of the agreement on population exchange it increased the
number of people who can be deported unilaterally. Since it was not possible
to shorten the time of hearing, thus within one proceeding more accused per-
sons were set before the court. This became the basis of the so-called col-
lective proceedings.
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