
„A jog erkölcs nélkül önkény”(Horatius) 

Több mint kétezer éves ez horatiusi gondolat, amelynek máig tartó érvényességét 

emléktábla hirdeti Szombathelyen, a Vas Megyei Bíróság folyosóján. A magyar történelem 

viharos évszázadai során a „jog” sokszor bizonyult „önkénynek”, különösen abban a 

korszakban, amelynek áldozatai emlékére az 1956-os forradalom 50. évfordulóján 

márványtáblát avattak a Vas Megyei Bíróság épületében. Az 1956-os események kapcsán 26 

ezer ártatlan embert ítéltek el. 1. Köztük azt a három szombathelyi bírót is, akiket „a népi 

demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétellel 

vádoltak.”2.  

„Bírói munkáját … nagy szorgalommal, átlagon felüli teljesítményt nyújtva 

végezte…” 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Augusztinovicz István Zala megyében kezdte meg ügyvédi tevékenységét. Harcolt 

a második világháborúban, a doni visszavonulás során fagysérülést szenvedett, lábujjait 

csonkolni kellett. Ettől kezdve sántítva járt. 1945 októberében nevezték ki a Szombathelyi 

Járásbíróság bírájává. 4.--- 

Dr. Szenkovits Tibor hatgyermekes, nehéz sorsú, erdélyi családból származott. Jogi 

tanulmányait - önerőből - Marosvásárhelyen végezte. A Szombathelyi Járásbíróságra 1952-

ben nyert kinevezést. 5. 

Dr. Unger József 1900-ban született Szombathelyen. Jogi tanulmányait munka mellett - 

magánúton - végezte. A Szombathelyi Törvényszéken 1945-ben kezdett dolgozni. 6. 

 

 

 

Dr. Augusztinovicz István 
(1916-1962) 

Dr. Szenkovits Tibor (1914-2004) Dr. Unger József (1900-1988) 



„…egy nép azt mondta: Elég volt!”(Márai Sándor) 

Az október 23-i fővárosi események híre kissé késve érkezett el városunkba, ahol akkor 7000 

szovjet katona állomásozott. Az első jelentős események ezért csak október 27-én történtek. 

Ekkor alakult meg a Vas Megyei Nemzeti Bizottság, ekkor kezdődtek el az első tüntetések is.7.  

Október 29-én a Vas Megyei Bíróságon is cselekedni kezdtek.  Bírói értekezleten választották 

meg azt a 7 fős Bírósági Forradalmi Bizottságot, amelynek elnöke dr. Unger József lett, tagjai 

között pedig ott szerepeltek dr. Augusztinovicz István és dr. Szenkovits Tibor járásbírák. A 

bírói értekezlet megfogalmazta követeléseit is, amelyeket dr. Szenkovits Tibor foglalt írásba. 

Többek között: 

- „a statáriumot kihirdető munkáskáder megyei bírósági elnök leváltása,  

- az úgynevezett beépített bírósági dolgozók eltávolítása, 

- a párt faliújságjának, jelképeinek eltávolítása, 

- a rákosista Molnár Erik igazságügyi miniszter felelősségre vonása, 

- a bírói függetlenség visszaállítása.”8. 

A három bíró későbbi, 1957-es büntetőtárgyalásán ez a Legfelsőbb Bíróság jogi 
értelmezésében már így hangzott:   „a vádlottak mint a Bírósági Forradalmi Bizottság tagjai 
részt vettek olyan tartalmú deklaráció összeállításában és felolvasásában, amely 
félreérthetetlenül az ellenforradalmi célkitűzések megvalósítását támogatta.”9. 

 

„Példa kell, hogy rettegjen az ország.” (Kazinczy Ferenc) 

November 4-én megindult a „Forgószél hadművelet”, a szovjet tankok leverték a 
forradalmat, s hamarosan megkezdődtek a tisztogatások, amelyek országosan 6000 jogászt 
érintettek. 10. A szombathelyi bírákat is perbe fogták.  
 
A Győri Megyei Bíróság végül a következő ítéleteket hozta: 
Dr. Augusztinovicz Istvánt 1 év 6 hónap börtönre, 
Dr. Szenkovits Tibort 1 év börtönre, 
Dr. Unger Józsefet 1 évi börtönre ítélte, büntetését azonban 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette. Az ítéletet - Dr. Unger József kivételével - megfellebbezték, de a Legfelsőbb 
Bíróság fellebbezési kérelmüket elutasította.11.  

 
Bírói tevékenységüket soha többé nem folytathatták, a későbbiekben fizikai, irodai 
munkásként kellett elhelyezkedniük.  
 
2016. 10.07-én tettünk látogatást a bíróságon, ahol Szabó Ákos könyvtáros fogadott és 
kalauzolt bennünket. Elmondása szerint a három bíró egyike sem érte meg rehabilitációját. 
Ezért a Vas Megyei Bíróságon minden évben a forradalom és szabadságharc leverésének 
évfordulóján, november 4-én koszorúzzák meg az emléktáblát.  
 

Szombathely, 2016. október 10.  
                                                                                                                                         56-os srácok 
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2.Emléktábla a Vas Megyei Bíróság éületében 
(A fotót készítette: Dobosné Csoknyai Cecília  2016. 10.07.)                                                              

 

3.Szabó Ákos és az „56-os srácok” az emléktábla előtt 
 (A fotót készítette: Dobosné Csoknyai Cecília  2016. 10.07.)                                  
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