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2006. október 21-én jelent meg a Népszabadságban: „a köztársasági elnök a Honvédelmi 
Minisztérium rehabilitációs bizottságának kezdeményezésére – a honvédelmi miniszter 
előterjesztésére – eredeti rendfokozatát posztumusz helyreállította néhai Kisbarnaki Farkas 
Ferenc vezérezredesnek”. S a lap – felkészületlen és olvasni nem szerető – szerkesztője 
ehhez fontosnak tartotta magyarázatként hozzáfűzni: „az 1892-ben született Kisbarnaki 
Farkas Ferencet 1944-ben hívták haza miniszterelnöknek, ám mikor Szálasi lett a 
kormányfő, kegyvesztetté vált”. Amiből egyedül a születési évszám igaz. 
Mindazonáltal érdemes azt is szem előtt tartani, hogy ez a bizonyos Rehabilitációs Bizottság 
– amely tanácsadó jellegű társadalmi szerv – már sok éve szorgalmazza Kisbarnaki Farkas 
rehabilitálását. Amíg azonban Göncz Árpád volt a köztársasági elnök, ő nem volt hajlandó 
aláírni a reaktiválási okmányt, mondván: aki megszegte a katonai esküjét, annak föl sem 
vetődhet e bűne alóli mentesítése. 
Viszont mostantól nyilván számosan úgy emlegetik majd Kisbarnaki Farkas Ferencet, mint 
akit a bíróság is rehabilitált, akinek a bíróság is kimondta ártatlanságát – amiről szó nincs. 
Hiszen függetlenül az 1998-as ítéletek törvényes vagy törvénytelen mivoltától, ezek egyike 
sem mentette föl, nem rehabilitálta Kisbarnaki Farkast, csupán megszüntette az eljárást. A 
kettő között pedig alapvető a különbség. 
 
 
Kisbarnaki Farkas Ferenc nem volt hétköznapi háborús bűnös. A Magyar Királyi Honvédség 
hadtestparancsnokaként szolgált; Horthy belső köréhez tartozott, olyannyira, hogy az is 
szóba került, az átállás után ő lesz a miniszterelnök. Ám ennek ellenére hatalmas szerepe 
volt abban, hogy Horthy 1944. október 15-ei kiugrási kísérlete sikertelen maradt. Az ő 
debreceni VI. hadteste volt ugyanis azon két seregtest egyike, amelyet Horthyék fölrendeltek 
Budapest védelmére, hogy amennyiben a németek a kiugrás megakadályozására 
támadnának, legyen kivel védekezni – ő azonban (Horthy Miklósnak tett esküjét megszegve) 
nem teljesítette e feladatot, maradt a helyén csapataival, s az átállni készülő főváros védelmi 
erők híján azonnal elesett, a háború pedig zavartalanul folytatódott.  
Így Szálasi és nyilas hordája hatalomra került, s tüstént tucatjával léptette elő és nevezte ki 
ilyen-olyan beosztásba a neki hódoló katonákat. Első körben Kisbarnaki Farkas ebből 
kimaradt, ami módfelett bántotta őt; sértetten panaszolta többeknek, hogy mellőzik, majd 
fölkereste Beregffy Károly nyilas honvédelmi minisztert, s fölajánlkozott nála. Szálasi – 
miután Kisbarnaki fölesküdött őrá (másodszor szegve meg esküjét) – menten ki is nevezte 
elhelyezési (igazából kitelepítési) kormánybiztossá, majd november elején előléptették 
vezérezredessé, s tagja lett annak a VKF III. hadbíróságnak is, amely a fegyverszünetet 
előkészítő és a Szálasi-féle hatalommal szembeszálló tábornokok ügyét tárgyalta, és Dálnoki 
Veress Lajos vezérezredest tizenöt évi fegyházra, Hardy Kálmán altábornagyot halálra ítélte. 
Valamint elnöke annak a nyilas hadbíróságnak, amely halálra ítélte és azonnal kivégeztette 
Bajcsy Zsilinszky Endrét. Hű szolgálója volt Szálasinak mindvégig. 
A Vörös Hadsereg közeledtével ő vezette a hadiipar, a lakosság kitelepítését, Kurt Becher 
SS-Obersturmbannführerrel együttműködve közreműködője volt Magyarország kirablásának, 
hiszen ő segített körülbelül hárommilliárd pengő vagyont kivinni mozdonyok, szerelvények, 
autók, gépek, lovak, marhák, búza formájában. 
Ő szervezte meg a kormány Nyugatra telepítését, s maga is megszökött az országból. Rövid 
ideig amerikai hadifogságban volt, ám elengedték. Más Nyugatra menekült képviselőkkel 
életre hívta az 1939-es országgyűlés jogfolytonosságát hirdető Magyar Szabadság 
Mozgalmat, amely ’47 augusztusában a bajorországi Altötting városban „országgyűlést” 
szervezett, s őt kiáltotta ki az államfői jogok ideiglenes gyakorlásával is megbízott 
miniszterelnökké. Miközben Magyarországon kapitalizmus, szabad választásokat tartó 



többpárti demokrácia volt. Kisbarnaki Farkas továbbra is Németországban élt, ott is halt meg 
1980-ban. 
A népbíróság 1950-ben így csak távollétében folytathatta le ellene az eljárást. A háborúból 
kiugrási kísérlet meghiúsítása terén e perben Kisbarnaki Farkas szerepe nem tisztázódott 
egyértelműen, így az emiatt emelt vád alól fölmentették. Bűnösnek találták viszont a 
népbírósági törvény imént már idézett pontjában, amely így szólt: háborús bűnös az: aki 
vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a hatalom 
megszerzésére irányuló lázadáshoz, a hatalom megtartásához, vagy aki e hatalom 
megszerzése után kapott kinevezés alapján a nyilas kormányzatban, közigazgatásban vagy 
honvédelem keretében életét fenyegető kényszerű szükség nélkül vezető állást vállalt.  
S ezért a népbíróság életfogytig tartó fegyházra, politikai jogainak tíz évig tartó 
felfüggesztésre, állásvesztésre és vagyonelkobzásra ítélte.  
A Legfelsőbb Bíróságra 1998 végén érkezett a felülvizsgálati kérelem. Édes Tamás, Belegi 
József és Bíró András bírók öt oldalas fejtegetésbe bonyolódtak arról, vajha megtartható 
volt- e a tárgyalás 1950-ben a vádlott távollétében, s végül az 1896-os büntető 
perrendtartásig nyúltak vissza, hogy azt mondhassák: nem, ez törvénysértő volt.i 
Szerintem teljesen fölöslegesen. Az 1896-os perrendtartásnak ugyanis az égadta világon 
semmi köze ehhez az eljáráshoz, ennek egészen egyértelműek voltak a szabályai. A 
népbíróságokról szóló 1945. évi VII. törvény 6. §-a így szólt: bűnvádi eljárás a szökésben 
levő terhelt ellen is lefolytatható az 1921:III. törvény 12. § 2. bekezdésében foglalt korlátok 
között, azzal, hogy a terheltet nem kell hirdetmény útján megidézni, de a tárgyalás kitűzését 
a terhelt utolsó lakhelyén 30 nappal előbb szokásos módon meg kell hirdetni. Ennek 
elmulasztása az eljárás megsemmisítésének okául nem szolgálhat.  
Az idézett 1921:III. törvény 12. §-a pedig rögzítette: a terhelt távolléte sem a vád alá 
helyezést, sem a főtárgyalást, sem az ítélethozatalt nem gátolja; az ítélet azonban csak a 
bűnösség megállapítására… szorítkozik. A távollevő terheltet a főtárgyalásra hirdetmény 
útján kell megidézni… A terhelt jelentkezése vagy kézrekerülése esetében új tárgyalást kell 
tartani. 
Nos, az iratok tanúsága szerint a népbíróság annak idején gondosan megvizsgálta ezt a 
kérdést, ezeket az előírásokat tartotta szem előtt, majd közölte: a terhelt távolléte sem a 
tárgyalás megtartását, sem az ítélethozatalt nem akadályozza.ii Valamint – az akkori 
jogszabály szerint – elrendelte e végzésnek a kitűzött tárgyalás előtt harminc nappal a 
kifüggesztését, s ezzel nyilvános kihirdetését Kisbarnaki Farkas utolsó ismert lakhelye 
szerint, a Budapest IV. kerületi elöljáróságon. Ez meg is történt. 
Ezzel együtt, a főbíróknak lehet, hogy részben igazuk volt. Bevallom – noha a jogérzékem 
azt sugallja: mindig az volt a szabály, hogy csak akkor nem lehet megtartani a terhelt 
távollétében a tárgyalást, ha ennek következtében nincs elegendő bizonyíték, ha nem 
ítélhető meg a vád tárgyává tett cselekmények súlya –, az én büntetőjogi felkészültségem 
kevés ennek megítéléséhez. Ebből a jogi szöveg-tengerből annyit bírok kihámozni, hogy 
talán valóban nem volt szabályos az, hogy Kisbarnaki Farkast életfogytig tartó fegyházra 
ítélték, de az mindenképpen teljesen szabályos volt, hogy távollétében is lefolytatták az 
eljárást, és kimondták bűnösségét. Kikértem erről a jogi egyetem büntetőeljárási tanszékén 
tanító jogász véleményét, ő némi hümmögéssel bár, de végül nekem adott igazat. 
Ebbe a felemás álláspontomba kizárólag azért nyugodtam bele, mert önmagában ennek 
még nem is volt különösebb jelentősége, mivel e döntésük csupán azzal járt: a Fővárosi 
Bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezték. Az igazán fontos tehát az, amit a Fővárosi 
Bíróság határozott. 
Az viszont kínosan meglepő. Így szól. A háborús bűntett miatt folyamatban lévő büntető 
ügyben a bíróság néhai Kisbarnaki Farkas vádlott ellen a folytatólagosan elkövetett háborús 
bűntett miatt indult büntető eljárást megszünteti.iii 
Dr. Rónay István bíró ezt így indokolta: a bíróság megállapította, hogy Kisbarnaki Farkas 
Ferenc 1980. április 14-én meghalt, ezért a büntető eljárást a Be. 170. § (1) bekezdés c.) 
pontja alapján a Btk. 32. § a.) pontjára figyelemmel megszüntette.  
Vegyük át hamarjában a fölemlegetett jogszabály-helyeket! Ez a bizonyos Be. 170. (1) 
bekezdés c.) pont: a bíróság az eljárást megszünteti, ha a büntethetőséget kizáró vagy 



megszüntető ok áll fenn. S mögötte a Btk. 32. a.) pont: a büntethetőséget megszünteti az 
elkövető halála. 
Miről van tehát szó? Ha folyik valaki ellen az eljárás, s a közben a terhelt meghal, be kell 
fejezni az ügyet. Világos – gondolnánk. A biztonság kedvéért vegyük csak elő a Btk. 
úgynevezett kommentárját, az így magyarázza a 32. § értelmét: A terheltnek az eljárás 
jogerős befejezése előtt bekövetkezett halála esetén, az eljárási szaktól függően a 
nyomozóhatóság, ügyészség, vagy a bíróság megszünteti az eljárást. Az eljárás jogerős 
befejezését követően bekövetkezett halál jogi konzekvenciája, hogy a bíróság megállapítja, 
hogy a kiszabott büntetés nem hajtható végre. 
Ez érthető. Ha a vádlott a jogerős ítélet meghozatala előtt meghal, nincs értelme folytatni az 
eljárást, tehát meg kell szüntetni.  
Na de Kisbarnaki Farkas nem a jogerős befejezés előtt halt meg, hanem az után harminc 
évvel! Akkor miért nem azt állapította meg a bíróság, hogy a kiszabott büntetés nem hajtható 
végre, ami egyébiránt nyilvánvaló, hiszen amíg élt, addig sem volt az, lévén az elítélt 
külföldön.  
Akkor erre kellett az ítélet ellen az az egyébként érthetetlen megfogalmazás, hogy a 
Kisbarnaki Farkas Ferenc ellen folyamatban lévő – nem folyamatban volt, és 1950-ben 
jogerősen lezárt, hanem folyamatban lévő! – büntető ügyben? Igen, nyilván erre.  
Pedig a Btk. kommentár egyértelművé teszi: a terheltnek a jogerős befejezés előtt 
bekövetkezett halála indokolja az eljárás megszüntetését, és nem a jogerős ítélet után 30 
évvel bekövetkezett halála. Annál is inkább, mert Kisbarnaki Farkas ellen 1999-ben nem folyt 
eljárás, lévén 18 éve halott.  
Van ugyan büntetőjogász, aki nem ért egyet ezzel, s úgy véli: törvényes volt a terhelt halála 
miatti eljárás-megszüntetés, mert a jogerőt megszüntette, „föloldotta” az új eljárás 
elrendelése – úgy vélem, ez fából vaskarika. Ha viszont esetleg így van – az csak a 
Legfelsőbb Bíróság felelősségét növeli, hiszen azt jelenti: ennek tudatában utasították új 
eljárásra a Fővárosi Bíróságot. Vagyis azért találták ki az új eljárás elrendelését, hogy azt 
aztán tüstént ez okból meg lehessen szüntetni. Trükköztek a joggal.  
Hiszen a Legfelsőbb Bíróság – ha jogszerűen óhajt eljárni – legfeljebb azt tehette volna meg, 
hogy az 1950-es ítéletnek azt a részét helyezi hatályon kívül, amelyben büntetést is kiszabott 
a népbíróság, azon részét viszont hatályban kellett volna tartani, hogy megállapítja a 
bűnösségét. Ha azonban ezt teszi, ezzel nem oldotta volna föl a jogerőt, s nem tette volna 
lehetővé az eljárás megszüntetését. Maradt volna a jog talaján. 
 
 
Nem állom meg, hogy a rehabilitálás híréhez ide ne idézzem Kádár Gyula egykori hírszerző 
főnök memoárjánakiv rá vonatkozó részét (amely persze nem olyan súlyú, hogy szerepelt 
volna a népbírósági eljárásban).  
„A tisztikar egy részének – eléggé jelentős részének – szélsőséges náci szellemével nem 
lehetett megbirkózni. Mintha teljesen elveszítették volna józan eszüket. 1944. februárban a 
szokásos tiszti gyűlést tartottam, ahol a vidéki 2. osztályokba beosztott törzstisztek is jelen 
voltak. Többek között arról is beszéltem, hogy a zsidó munkaszolgálatosokkal való 
bánásmód embertelen, a beosztott keresztény tiszti és legénységi keret korrupt, hatalmával 
visszaél; ha ilyesmi tudomásukra jut, erélyesen járjanak el, és az eseteket jelentsék. 
Szavaim után felállott egy Debrecenben szolgáló alezredes: – Szabad kérdeznem, az 
ezredes úr miért védi a zsidókat?  
Türtőztettem magam, igyekeztem meggyőzni, annál szemtelenebb lett. Kérdeztem: – Talán 
úgy képzeli a zsidókérdés megoldását, hogy 7-800 ezer embert meg kell ölni? – Igenis, úgy 
– válaszolta. Erre elvesztettem a türelmemet, válogatatlan szavakkal lehordtam, 
lemarháztam. Hosszú lére eresztetten írásban emelt panaszt ellenem. Szombathelyi 
kifogásolta ugyan egy törzstiszt lemarházását, de elrendelte, hogy telefonáljak a debreceni 
hadtest vezérkari főnökének, hogy az alezredest azonnal váltsa fel beosztásából. 
A hadtest vezérkari főnökének válasza: – Hát nem váltom fel! Majd Farkas kegyelmes úr 
(Kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy volt a hadtestparancsnok) megadja nektek a választ 
– és lecsapta a telefonkagylót. 



Kisbarnaki Farkas felutazott, beszélt Szombathelyivel, majd felkeresett. Szavait idézem: – 
Barátilag figyelmeztetlek: jó lesz abbahagynod ezeket a kiállásokat a zsidóság mellett; 
nagyon súlyos következményei lesznek rád nézve. 
Szombathelyi a panaszt elutasította, az alezredes más beosztásba került, egyéb nem 
történt.” 
Kisbarnaki Farkas volt az is, aki az 1. magyar hadsereg VI. hadtestének parancsnokaként – 
saját memoárjav szerint is – az arcvonal mögötti terület kiürítése során tömegesen 
internáltatta a polgári lakosságot, munkásszázadokat alakítva belőlük, és elrendelte a 
községeken kívül mozgó személyek agyonlövését. A júliusi szovjet támadás után pedig 
parancsot adott, hogy a hátul fölvonult tartalék-erőknek lőniük kell a visszavonuló 
egységekre, valamint felkoncoló különítményeket állított fel.vi 
És ismert még egy adalék ahhoz, ki volt Kisbarnaki Farkas Ferenc. 1944 novemberében 
megkereste őt az antifasiszta Magyar Front néhány vezetője, azzal a kérdéssel, lenne-e 
katonai vezetőjük. Kisbarnaki Farkas kapásból felelt: – Hogyne, szívesen, de csak majd 
akkor, ha a sikerük biztossá válik, addig marad Szálasival. 
 
                                                
i Legfelsőbb Bíróság Bfv. III. 2.331/1998/2. 
ii Nb. VII. 392/1949/4. 
iii Fővárosi Bíróság 12. B. 584/1998/4. 
iv Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Magvető Könyvkiadó, 1978. 
v Farkas Ferenc: A tatárhágótól Budapestig. 
vi Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris Kiadó, 2005. 


