
A forradalom törvényszékei
- a törvénykezés forradalma
Magyarország első szocialista bíróságai azok a forradalmi törvényszékek, melyek
a Tanácsköztársaság idején ítélkeztek. Szocialista osztálytartalmukat a Magyar
Tanácsköztársaság megszületését bejelentő történelmi kiáltvány — a „Mindenki-
hez" — eleve rögzítette, kimondván: a törvényhozói és végrehajtói hatalom
mellett a bíráskodói hatalmat is „a Munkás, Paraszt és Katonatanácsok dik-
tatúrája gyakorolja".

A Forradalmi Kormányzótanács a következőképp szabta meg az új forra-
dalmi igazságügyi szervezet feladatát (LXXX. sz. rendelet): „A Magyar Tanács-
köztársaságban a büntetőhatalom gyakorlásának a célja, hogy egyrészt a prole-
tariátus diktatúráját minden támadástól megvédelmezze, másrészt pedig a
dolgozó proletárok jogos egyéni érdekeinek oltalmára szolgáljon."

Az igazságügyi népbiztos I. sz. rendeletében 1919. III. 22-én felfüggesztette
az ország bíróságainak működését a tárgyalások elhalasztásával. (Dr. Takáts
Ádám: A Tanácsköztársaság igazságügyi szervezete és annak működése Zala
megyében. (Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság Zala megyei történeté-
ből.) 1919. III. 25-én a következő táviratot iktatják Jászapátiban:

„Elöljáró, Jászapáti. Forradalmi Kormányzótanács belügyi népbiztos rende-
letével a szolnoki munkástanács három tagú teljhatalmú direktóriumot állított
Jász-Nagykun Szolnok megye élére, a megválasztott direktórium elrendeli, hogy
az összes bíráskodás a további intézkedésig felfüggesztendő.

A Forradalmi Kormányzótanács megalakulása óta elkövetett bűnügyekben
a forradalmi törvényszék ítélkezik. Vármegyei direktórium."

(Hátoldali feljegyzés: érk.: 1919. március 25. Szolnoki Állami Levéltár, Vele-
mi Endre iratai, 4/1919. sz.)

Négy nap múlva — 1919. március 26-án — távirati körrendeletben kérték
fel a munkástanácsokat, hogy az FT tagjaira tegyenek javaslatot (s azt is közöl-
jék, hogy „sürgősen szükséges-e a forradalmi törvényszékek felállítása".) (Dr.
Sarlós: i. m. 43. oldal.)

A munkástanácsok megküldték a javasolt személyek névsorát az Igazság-
ügyi Népbiztossághoz, s Budapesten III. 26-án, vidéken általában két hét alatt
megalakultak a FT-ek. (Dr. Sarlós: i. m. 44. oldal.) Működésük „alaptörvénye",
a Forradalmi Kormányzótanács IV. sz. rendelete 1. § szerint „FT-ek állítatnak
fel a szükségeshez képest".

Azt, hogy hol állíttassák fel FT, minden valószínűség szerint a vármegyei
direktórium határozta meg. (Jászapátiban egy ideig — jóllehet járási székhely
volt — nem került sor FT felállítására. IV. 14-én Velemi Endre járási megbízott
Rónai igazságügyi népbiztostól kérte a jászapáti FT tagjainak kinevezését. Ebből
az átiratból az következtethető, hogy a FT-ek székhelyeit a szolnoki megyei
direktórium jelölte ki.)

A megyében — véleményem szerint — 11 helyen alakult meg FT: Jászapáti,
Jászberény, Jászkisér, Jászladány, Karcag, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mező-
túr, Szolnok, Törökszentmiklós, Túrkeve. Dr. Sarlós könyve (44. oldal) Török-1

szentmiklóst nem sorolja fel a FT-ek székhelyei között.
Kérdés, hogy Törökszentmiklóson létrejött-e FT, vagy sem; ha igen, nem

volt-e olyan (dr. Sarlós könyve 44. oldalán említett) spontán szerv, mely esetleg
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még a FT-ek felállításáról rendelkező IV. sz. FKT-i rendelet előtt megalakult?
Tény, hogy a szolnoki kir. ügyészség 1920-beli jelentéseiben a törökszentmiklósi
FT nem szerepel, de nem derül ki, mi okból. Azonban a Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye főispánjának 1921. V. 26-i — az igazságügyminiszterhez intézett —
átiratához csatolt másolati 1. sorsz. jelentés (melyet a tiszai középjárás főszolga-
bírája 5246/1920. sz. alatt 1920. XI. 9-i keltezéssel tett) határozottan azt állítja,
hogy a FT megalakult (tagjait a helyi munkástanács jelölte ki) és ugyanezen
iratban 4. sorsz. alatti jelentés mellékletét képező jegyzőkönyv (dr. Czitter Miksa
és dr. Scheiner Ernő elmondása) azt támasztják alá, hogy Törökszentmiklóson
legálisan, a FKT IV. sz. r. alapján megalakult a FT. Kerek Béla Törökszent-
miklós 1918—19-beli forradalmi eseményeivel részletesen foglalkozó könyvében
azt írja, hogy a FT-t az igazságügyi népbiztos III. 28-án nevezte ki és IV. 1-én
kezdte meg működését. (Kerek Béla: Tetteik fényesen ragyognak. Törökszent-
miklós forradalmi eseményei 1918—1919-ben. Debrecen, 1969. 53—54. oldal.)
A Törökszentmiklósi Űjság 1919. IV. 4-i és 11-i számai közlik e FT ítéleteit.
A törökszentmiklósi FT-ról beszél Vadai Sándor is. (Visszapillantás . . . Szolnok,
1928. 87—88. oldal.) Ezek az utalások szintén a létrejöttét igazolják. De hasonlóan
az Igazságügyi Népbiztosság TE309/1919. sz. iratai s névjegyzék is (MSZMP
KB Pl Arch. lg. min. 653. f. T—1920—36086). Ennélfogva álláspontom szerint
bizonyított, hogy a tiszai középjárás központjában is működött FT.

Ami a megyebeli FT-ek működése időtartamát illeti, véleményem szerint
a következő (részletesebb kutatással esetleg még pontosítható) adatok állapít-
hatók meg: legkorábban valószínű a szolnoki, a törökszentmiklósi és a karcagi
jött létre.

A Szolnoki Munkástanács III. 23-i (vasárnap esti) ülésén kijelölték azokat,
akiket a Forradalmi Kormányzó Tanácsnak kinevezésre ajánlanak, és a kineve-
zés érdekében III. 24-én vagy 25-én futárt küldtek Budapestre. (Szolnoki Mun-
kás 1919. III. 25.) A Szolnoki Munkás 1919. 111.28-i száma az első oldalon ad hírt
a FT megalakulásáról — de III. 27-én még valószínű csak a munkástanácsi
kijelölés volt meg.

A III. 29-i szám hírei között ezt olvashatjuk: ,,A szolnoki FT ki van nevezve.
A munkástanács előterjesztésére a Forradalmi Kormányzó Tanács kinevezte a
szolnoki FT elnökét, tagjait, vádbiztosait és jegyzőkönyvvezetőit. A kinevezése-
ket a hivatalos Tanácsköztársaság legközelebbi száma fogja hozni". Ebből követ-
kezőleg a kinevezésről szóló hír előző nap: III. 28-án (pénteken) érhetett
Szolnokra.

III. 31-én tartotta első tárgyalását a szolnoki FT. Utolsó ügyiktatása VII.
25-én történt, végig tehát folyamatosan működött a Tanácsköztársaság alatt
(eltekintve azon május eleji két naptól, mikor a fehér ellenforradalmárok kapa-
rintották kezükbe átmenetileg a várost).

(Tevékenységéhez, emlékéhez méltó lenne, ha a bírósági épületben a FT
tagjai nevét márványtábla örökítené meg! Időközben ez meg is történt. A szerk.)

Ami a forradalmi törvényszékek személyi összetételét illeti, arról elmond-
ható, hogy tagjaiban megvolt a kellő biztosíték arra, hogy a FT-ek a törvényes-
ség betartásával, a proletárhatalom érdekeinek megfelelően valósítsák meg a
büntető hatalom gyakorlásának FKT által kitűzött céljait.

Erre vonatkozóan — úgy vélem — érdemes felvázolni a foglalkozások sze-
rinti megoszlást.

A 105 tag — számuk ennyi a megyében — csaknem 90%-ának (93) ugyanis
nagyjából ismert a foglalkozása. Ez ad alapot a következők megállapítására:
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A súlyában, fontosságában elsőrangú megyeszékhelyi FT-nek a „törzse"
munkás, iparos. A munkásosztály képviselete e szervben biztosította, hogy a pro-
letárhatalom védelme érdekében, kellő szigorral, de a törvényesség messzemenő
betartásával meg tudja oldani azokat a feladatokat, melyeket a Forradalmi
Kormányzó Tanács a FT-ekre — s kiemelten a megyeszékhelyeikre — bízott.
A 93 pontosan ismert foglalkozásúból viszonylag nagyszámú (300/0) a földműves,
napszámos. (Sőt: a 12 ismeretlen foglalkozásúból is 6 jászladányi, 2 jászkiséril
valószínű tehát — agrárvidékek lévén —, hogy ők is nagyrészt földművesek.)
Ez nyilván a megye mezőgazdasági jellegével függ össze. A FT-ekben részt vevő
jogászok zöme vádbiztosként szerepelt. A megye összesen 17 vádbiztosából 13
jogász és 4 egyéb értelmiségi (községi- városi tisztviselő), ami mutatja a jogász-
ság haladó részének igen komoly szerepét.

Az ítélkezések sajátosságai

Az általános sajátosságok közül (melyek nemcsak a Szolnok megyei FT-
ekre jellemzőek, hanem a tanácsállam valamennyi újtípusú, szocialista bírósá-
gára) — néggyel szeretnék részletesebben foglalkozni, megvizsgálva, hogyan
jutottak érvényre ezen alapvető ismérvek a megyei gyakorlatban.

1. Ha az ügyfajta szerinti megoszlást elemezzük, három fő ügytípust kell
megkülönböztetnünk: közönséges bűncselekményeket; a Tanácsköztársaság ren-
deleteinek megszegése; politikai jellegű bűncselekmények.

Az ismert ügyek — ideértve a megszüntetéssel, felmentéssel végződötteket is
— számszerű megoszlása (ha több vádlott követett el együttesen elbírált ügyben
azonos cselekményt, azt egy ügynek véve; ha viszont egy vádlottak szemben
több cselekmény miatt folyt eljárás, akkor annyi ügynek véve, ahányféle bűn-
cselekménnyel lett vádolva).

Közönséges bűncselekmény 61, ebből vagyon elleni cselekmények 26; gaz-
dasági jellegűek — árdrágítás, üzérkedés, gabona feletetés, ún. fehér pénz el nem
fogadása (aprópénzelrejtés) stb. — 22; testi sértés, garázdaság, csendháborítás 5;
becsületsértés, rágalmazás 5, egyéb (kisgyermek gondozásának elhanyagolása.
cseléddel szemben embertelen bánásmód) 3.

A Tanácsköztársaság rendeletei megszegése: 17; ebből szesztilalom megsér-
tése 10, fegyver, lőszer be nem szolgáltatás (ami részben politikai jellegű cselek-
mény is) 4; gépjárműbeszolgáltatás megtagadása 1, egyéb 2.

Politikai jellegűek: 21, ebből izgatás s rémhírterjesztés 15, hivatalos személy
(járőr, vörösőr, karhatalom) megölése vagy annak megkísérlése, továbbá meg-
támadásuk, sérelmükre veszélyes fenyegetés 4, kémkedés s ellenforradalmi
szervezkedés 2.

Ez az ismert tényállású ügyek statisztikája.
Ha figyelembe vesszük, hogy a szolnoki FT általános adatai szerint 109 fel-

jelentés történt árdrágítás miatt, a jászberényi kimutatás szerint 274 közönséges
bűncselekmény miatt történt eljárás, az ügyészségi jelentés alapján a kisújszál-
lási ügyek túlnyomó zöme áruelrejtés, árdrágítás, — hasonlóan a jászkisériek
is, — végül: a sajtóközlemények valószínűleg kevesebb helyet szenteltek a kö-
zönséges bűntettek miatti ítéleteknek, — az a következtetés vonható le, hogy
nagyon hozzávetőlegesen az ügyek 60—70%-a a közönséges bűntett miatt folyt
(itt is kiemelkedő a száma a vagyon elleni s a gazdasági cselekményeknek) és
csak csekély része politikai jellegű cselekmények miatt. A politikai jellegűeknek
is zöme (kb. 3/4 része) verbális elkövetés (izgatás, lazítás, rémhírterjesztés).
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Miért szükséges ezekre a tényekre rámutatni? Azért, mert — a Horthy-kor-
szak beállításával szemben — mutatják, hogy a FT-ek nem kizárólag politikai
jellegű bíróságok voltak.

A Szolnok megyei FT-ek ügyei megoszlását is alátámasztja dr. Sarlós Béla
megállapítása:

,,A Tanácsköztársaság igazságszolgáltatása tehát — az ellenforradalmi pro-
paganda állításaival szöges ellentétben — a politikai bűncselekmények mellett
kellő gondot fordított a közönséges, különösen pedig a vagyon elleni bűncselek-
mények üldözésére is."

2. „A forradalmi törvényszékek csakis olyan magatartás miatt ítélték el
a vádlottakat, amely a Tanácsköztársaság idején érvényben volt jogszabályok
szerint bűncselekmény volt... Az Igazságügyminisztérium nemcsak a statisztikai
rovatok között, de részletes jelentésében sem tudott olyan esetet felhozni, amely-
ben a forradalmi törvényszékek a ,,polgári osztályhoz való tartozás" miatt, vagy
más hasonló okból, ..belátásuk szerint kreált bűncselekmény" miatt ítéltek volna
el valakit" — írja dr. Sarlós Béla.

A Szolnok megyei FT-ek gyakorlata is mutatja: nem volt különbségtétel
polgári osztályhoz tartozó s más osztályok tagjai között; — ha bárki bűncselek-
ményt követett el — bűnhődnie kellett.

(Ez a mai olvasónak természetes, — azonban a Horthy-propaganda fegyver-
tára nem nélkülözte e tekintetben sem a rágalmakat.)

A megyei FT-ek működéséből talán a legjellemzőbb példa: a 8 halálra ítélt
vádlottból ötnek a foglalkozása napszámos (paraszt), kettő „hajós" (azaz való-
színű matróz), egy vöröskatona (civilben hivatalnok; — kémkedésért végezték
ki). Egyetlen földbirtokos, dzsentri, gyáros sincs közöttük . . .

Más kérdés a bűnüldözés súlya, iránya — itt megfelelő módon érvényesültek
— kellett is, hogy érvényre jussanak — az osztály szempontok.

A proletárdiktatúra alapvető érdekei kívánták, hogy a Forradalmi Kor-
mányzó Tanács rendelkezéseinek megszegőit megbüntessék, — s ha ezen cselek-
mények, elkövetői tőkések, földbirtokosok, volt katonatisztek stb. voltak — a pro-
letariátus forradalmi ítélkezése a törvény szigorával sújtott rájuk.

A FT-ek a fosztogatókkal, rablókkal szemben halálbüntetéseket, hosszabb
tartamú szabadságvesztéseket szabnak ki (lopás miatt is egyes ügyekben 5, 4 és
fél, 3 évi börtönt), — másik oldalról: ugyanakkor súlyosan büntetik a proletár-
hatalom léte ellen támadókat (kémkedésért halál, ellenforradalmi tevékenysé-
gért 20 évi szabadságvesztés), — de — helyesen felismerve a társadalomra veszé-
lyességet — 10 évi börtönt szab ki a kisújszállási FT a kézigránátot rejtegető volt
katonatiszt, a szolnoki FT a nagyban üzérkedő s árdrágító marhakereskedő
ügyében, — s pl. a nagytőzsde kezelőjét kistételű üzérkedés büntetéseként is
egy évi fogházzal sújtják.

3. A harmadik olyan általános jellemző, ami nemcsak a Szolnok megyei,
hanem az országos forradalmi ítélkezés sajátossága — s amelyet itt kiemelke-
dőnek tartok — az, hogy határozottan a büntető ítélkezés alapvető céljának a
közérdek, a tanácsállam szolgálatát tekintették, — az önző, vagy rosszakaratú
magánérdekkel, sőt: sokszor álcázott ellenforradalmi törekvésekkel (hamis fel-
jelentések!) szemben.

4. „A Tanácsköztársaság új szocialista bíróságai .. . forradalmi jellege nem
abban domborodott ki, hogy a vádlottak mindenáron való elítélésére törekedtek,
hanem nagy gondot fordítottak a bizonyítékokra, az ítélkezés megalapozóttsá-
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gára és egyáltalán nem idegenkedtek a felmentő ítéletek meghozatalától." —
állapítja meg dr. Sarlós Béla.

Az eljárások megszüntetése (sokszor humánus okokból, pl. a túrkevei FT
gyakorlatában) —, felmentő ítéletek hozatala, a büntetések felfüggesztése fellel-
hetők a Szolnok megyei FT-ek döntései között is.

A tárgyalások menetére — jegyzőkönyvek híján — egykorú írásbeli doku-
mentumunk nincs. Szinte csodás véletlen, hogy a dr. Márton elleni megtorló
perről szóló 1920. januári sajtótudósításba belekerült — vagy inkább „belecsú-
szott" — (s nyomtatásban is megjelent!) egy nyilatkozat, mégpedig dr. Császi
Ferenc volt FT-i jegyzőé, aki elmondta — szószerint idézem az újságcikkből:
— „részt vett azon a tárgyaláson, melyen az első halálos ítéletet hozták. A tár-
gyalás a formaságok teljes betartásával folyt le."

Az ellenforradalmi propaganda által a megyeiek közül leginkább támadott
(ugyanis a legtöbb halálos ítéletet hozó) szolnoki FT tehát perrendszerűen, az
eljárási szabályok messzemenő betartása mellett tárgyalt! (Az idézett újságcikk-
ből kitűnőleg dr. Mártonnal, de a szolnoki FT-kel szemben sem tudtak semmiféle
eljárásjogi kifogást felhozni!)

Végül ki kell emelni, hogy a szolnoki FT működésének volt két teljesen
specifikus vonása:

Ismét idézem dr. Sarlós könyvét: „A FT-ek által kiszabott büntetések na-
gyobbik része — a Horthy-rendszer hazug propagandájával ellentétben — pénz-
büntetés, vagy felfüggesztett szabadságvesztés büntetés volt. A forradalmi tör-
vényszékek tehát közel sem azok a feltűnően szigorú, kegyetlen bíróságok, mint
amilyeneknek a Horthy-rendszer feltüntetni szerette volna, ellenkezőleg az ítél-
kezés gyenge pontja éppen abban az enyheségben állt, amelyet a nem feltűnően
súlyos politikai és a gazdasági természetű ügyekben észlelhetünk. Ez a hiba
azonban nem alapvető és nem döntő, a forradalmi törvényszékek érdemeit, jelen-
tőségét nem csökkenti."

Az országos átlag alól kivétel a gazdasági ügyeknél a szolnoki FT gyakorlata
(erre a könyv másik helyén — 172—173. oldal — dr. Sarlós is rámutat). Árdrá-
gítási, közellátási ügyekben a szolnoki FT volt az egyetlen vidéki FT, amely egy
évi, sőt azt meghaladó tartamú szabadságvesztést alkalmazott.

„A szolnoki FT eddig hazai joggyakorlatunkban nem ismert büntetési nem-
ként sűrűn alkalmazta a kényszermunkát, akként, hogy az erre ítéltet arra köte-
lezte, hogy bizonyos időtartamon át, a munkástanács által kijelölendő bármiféle
munkát elvégezzen. Az elítélt minden második napon a munkástanácsnál jelent-
kezni és azt igazolni tartozott, hogy hol, kinél, minő munkát végzett, ha ezt el-
mulasztotta, újból a FT elé került." (Szolnoki kir. ügyészség 1920. X. 21-i je-
lentése.)

Ez a „kényszermunka" — mint dr. Sarlós rámutat — már inkább javító-
nevelő munkának tekinthető.

Láttuk, hogy a jászárokszállási ügyben 50 személlyel szemben került sor
ennek alkalmazására (1919. december 31-ig terjedő időre), de más ügyekben is.

Talán nem túlzott, — s nem egészségtelen lokálpatriotizmus — így fogal-
mazni: a mai szocialista büntető anyagi jogunk egyik ismert büntetési neme:
a javító-nevelő munka alapgondolata s eredeti formája az 1919-es szolnoki For-
radalmi Törvényszék ítélkezési gyakorlatában született meg!

KORPÁS LÁSZLÓ
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