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Latorczay Lőrinc népbírósági pere

Bevezetés

A magyar népbírósági rendelet nem előzmények nélkül született meg: mind 
nemzetközi előírások, mind hazai események befolyásolták létrejöttének körül
ményeit, és bizonyos mértékig meghatározták arculatát.

A második világháborút lezáró békeszerződések sorában 1947. február 10-én 
került sor a magyar szerződés aláírására. Ennek II. részében a 4. és 6. cikk 
foglalkozott a felelősségrevonás mikéntével. A 4. cikk intézkedett arról, hogy a 
már előzőleg (Fegyverszüneti Szerződés) feloszlatott fasisztajellegő szervezetek a 
jövőben se állhassanak föl, ne szeveződhessenek újra, erre a magyar kormány 
garanciát vállalt. A 6. cikk a háborús bőnösök felelősségrevonását tárgyalta. A 
magyar kormány kötelezettséget vállalt a háborús, illetve a béke vagy az emberi
esség ellen elkövetett bőnök üldözésére, tehát az ilyenekkel vádolt személyek 
letartóztatására és kiadatására.1 A békeszerződés, tehát, nem írta elő Magyaror
szágnak a háborús bűnösök megbüntetése kötelezettségét, a szövetséges nagyha
talmak csupán arra fordítottak gondot, hogy az általuk a későbbiekben — vádlott
ként, tanúként, stb. — fontosnak ítélt személyek elérhetők legyenek, kiadatásuk 
megtörténjen.

A békeszerződés közveden előzménye — a fenti értelemben — az 1945. január 
20-án Moszkvában megkötött Fegyverszüneti Egyezmény. Ennek 14. pontja 
értelmében: „Magyarország közre fog működni a háborús bűncselekményekkel 
vádolt személyek letartóztatásában és az érdekelt kormányoknak való kiszolgáta- 
tásában és az ítélkezésben e személyek felett.”2 3 A békeszerződés is utal a fegyver- 
szünetre®. A Fegyverszüneti Egyezmény sem a magyarországi büntetőeljárás 
kötelezettségére helyezte a hangsúlyt, hanem a nemzetközi tárgyalások számára 
fontos személyek elérhetőségére. A rendelkezések összefüggésben állnak az 1943. 
évi moszkvai nyilatkozat azon tételével, amely azt mondja ki, hogy a háborús 
bűnösöket bűncselekményeik elkövetésének helyén kell bíróság elé állítani4. A 
területileg rögzítheteüen bűncselekmények miatti felelősségrevonást Nemzetkö-

1 A békeszerződés szövege megtalálható In: Sorsdöntések, Szerk.: Gerő András. Budapest, 1989. 
299-316 .1 .

2 Dr. Lukács Tibor. A magyar népbírósáp jog és a népbíróságok (1945—1950). Budapest, 1979. 
89—90. 1. A fegyverszünetről ld. még Magyarország a X X . században. Szerk.: Balogh Sándor. 
Budapest, 1986 /2 . 257.1.

3 Sorsdöntések 300.1.
4 Lukács i.m. 47.1. ill. Zinner Tibor. Adalékok az antifasiszta számonkéréshez és a népi demokrácia 

védelméhez különös tekintettel a budapesti népbíróságra. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei 
*84 ,1985 .137 -169 .1 .
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zi Katonai Bíróság végezte.5 A szerződés ilyen értelmű pontja alapozta mev 
például a jugoszláv kiadatási kérelmeket is.6

A moszkvai négyhatalmi, amerikai—angol—kínai—szovjet konferencia fontos 
előzménye volt a háború utáni felelősségrevonások elvi alapjai kialakításának. Ezt 
előzte meg 1942 januátjában a londoni találkozó, amelynek végén szövetségi 
nyilatkozat kiadására került sor. Ez is kifejtette a tengelyhatalmak háborús bűnösei 
bíróság elé állításának szükségességét.7 1944. július 20-án egy amerikai javaslat is 
elhangzott e tárgyban.8 Mindezek a javaslatok és felhívások kaptak formát az ún. 
londoni egyezményben, 1945. augusztus 8-án.9 A háború végére tehát megérett az 
elhatározás a szövetségesek körében a büntetések elkerülhetetlenségéről, és 
előttük álltak ennek elvi alapjai, a nemzetközi büntetőbíróság szabályzata (Char
ter).10

A magyar népbírósági rendelet 1945, január 25-én született meg,11 de nem 
tekinthetjük pusztán az új államhatalmi szervek jogi aktusának. Mint láttuk, 
nemzetközi előzményekre is visszatekint, mégha a szerződések (béke és fegyver
szüneti) nem is írták elő a hazai felelősségrevonás kötelező érvényét. A nürnbergi 
Nemzetközi Katonai Törvényszék valójában a győztes nagyhatalmak ítélkezési 
fóruma volt, melyet kormányszintű egyezmények hívtak életre. Ezzel ellentétben 
a magyar népbíróságoknak, melyek a hazai háborús bűnösök felelősségrevonását 
végezték, népi, alulról jövő előzményei voltak. A háború végén országszerte sorra 
alakultak a Nemzeti Bizottságok, és vették saját kezükbe az ügyek intézését 
Gyakorlatilag a helyi lakosság önkormányzó testületéi voltak, melyek saját hatás
körükben államhatalmi funkciókat gyakoroltak. A Nemzeti Bizottságokat is 
szervezte egybe a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. A szegedi Nemzeti 
Bizottság már 1944. december elején követelte a háborús bűnösök letartóztatását 
és népbíróságok Felállítását.18 Sót, saját hatáskörében 1945. január 4-én elrendelte 
népbíróság létrehozását.131945. január első felében a miskolci, gyulai és debrece
ni Nemzeti Bizottságok indítványozták a népbíróságok felállítását.14 A Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front programja is világosan kimondta ilyen irányú 
igényeiket, elvárásaikat.15

A Kommunista Párt 1944. október 2-án megjelent, Mit kíván a magyar nép a 
háború befejezése után? című kiáltványának 12—13. pontja foglalkozott a népbí
ráskodás kérdésével, és ezekután is következetesen ragaszkodott ehhez az állás
pontjához.16

5 Lukács i.m. 48.1.
6 Zinner i. m. 189.1.
7 Uo. 137. L
8 Uo. 138.1.
9 Lukács i. m. 48.1.

10 Uo. 5 1 .1.
11 Uo. 95,1. ül. M o .a X X . sz.-ban. 259.1.
12 Lukács i.m. 75.1.
13 Uo. 77.1.
14 Zinner i.m. 163.1. 35.jegyz.
15 Uo. 140.1.
16 Uo. 137.1. ill. Komin Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és fegyverszünet 

(1944-1945). Budapest, 1981 .238-240 .1 .



A Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. január 27-én adta meg a felhatalmazást a 
népbíróság felállítására. Ez volt az a Nemzeti Bizottság, amely a legnagyobb 
önállósággal és céltudatossággal kezelte a népbíráskodás kérdését. Ajanuár végén 
megalakított bíróság elnöke Major Ákos lett, és fébruár 3-án már meg is hozták 
első ítéletüket, akkor, amikor a kormány népbírósági rendelete február 5-én lépett 
hatályba. Ez volt az az ítélet, melyet két keretlegény Oktogon téri nyilvános 
kivégzése követett.17

Kormányszinten először az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. december 22-i 
Nyilatkozata mondta ki a hazaárulók felelősségrevonásának elkövetkező prog
ramját.18 19

Valentiny Ágoston szociáldemokrata igazságügymíniszter rendelete alapján így 
született meg végül a magyar népbírósági jogszabály, amelynek alapján az elkövet
kező négy évben a háborús bűnösök pereit tárgyalták.18 Alulról jövő, népi 
kezdeményezések nyomán öntötte jogi formába az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
törvényhozása a magyar nép háború utáni hangulatát és vágyát a háborúért 
felelősök megbüntetésére. Á népbíróságok egyszerre teljesítették ezt a jogos 
igényt, és lettek a későbbi kommunista hatalomátvétel előkészítőivé azzal, hogy 
háborúba sodródásunk felelősségét az előző rendszer egész uralkodó osztályára 
kiteijesztették, lehetővé téve ezáltal egy egész társadalmi réteg likvidálását, főleg 
a népbíráskodás második szakaszában, különös tekintettel az 1946. évi VII. tc.-re.20

Magyarországon a népbíróságok 1945. február 3-tól 1950. április Íjéig  
működtek.21 Az utolsó tanács a szegedi volt. Huszonöt népbíróság végzett érdemi 
munkát, tagjaikat a koalíciós pártok delegálták. Szakképesítés kellett a NŐT 
(Népbíróságok Országos Tanácsa) tagságához.22 1946 végéig a bűnösök lényegé
ben elnyerték büntetésüket,23 mégis 1947-ben hozzávetőleg kétszer annyi ügyet 
bonyolítottak le, míg 1948-ban körülbelül háromszorosa volt az ügyek száma az 
1946-os számoknak.24 A számok emelkedése összefüggésben állhat a baloldali 
pártok előretörésével és a hatalmi harc erősödésével.

A budapesti népbíróságok elé került a legtöbb ügy, itt végezték a legnagyobb 
munkát.25

17 Zinner i. m. 142.1. ill. Dr, Major Ákos-. Népbíráskodás — forradalmi törvényesség. Budapest, 1988. 
3^34 . 1.

18 Zinner i. m. 139.1.
19 Nem foglalkozom a köztársaság és a demokratikus rend védelme érdekében hozott 1946. VII. tc.- 

vel, amelyet szintén népbíróságok tárgyaltak, de nem a háborús bűnösök felelősségrevonására 
szolgált, hanem az új államrend védelmére, és fokozott mértékben használták föl hatalmi harcok
ban.

20 Zinner i. m. 156.1.
21 Zinner Tibor. Háborús bűnösök, népbíróságok. hr.Hvitória, 1982. 2. sz. 22*24.1. (23.1.)
22 Zinner Tibor. „A magyar nép nevébenl” Népbíróságok, igazoló bizottságok. In: Vélemények/Viták 

a felszabadulás utáni történetünkről. Szerk.: Balogh Sándor. Budapest, 1987. 65-69.1. (66.1.) vagy 
In: Magyar Nemzet, 1985. febr. 4.

23 Zinner. Adalékok... 141,1.
24 Uo. 150.1.
25 Uo. 151.1. ill. Zinner. Háborús bűnösök... 24.1.
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1 népbírósági ítéletek kiegészítő intézkedései voltak az igazoló eljárások és az 
internálások. Az igazoló eljárások azokat voltak hivatottak kiszűrni, akik mint 
közalkalmazottak nem feleltek meg az új rendszer igényeinek. Az eljárás alá 
kerültek mintegy 80%-a igazolt lett.26 Az internálás funkciója gyakorlatilag a 
rendszerellenes elemek megbénítása volt. Mivel a rendőrség kezében volt az 
internálás joga, lényegében a népbírósági ítéleteket „helyesbíthették”. 1945 és 
1949 között hozzávetőleg 40000 internált volt, közülük 26000-t internáltak fasisz
taellenes alapon.27

Mivel mindezek az intézmények a rendszerváltozás tényezői voltak, a baloldali 
erők radikálisabbá tételüket követelték. Az enyhe ítéleteket elsősorban a Nemzeti 
Bizottságok és az MKP kritizálták. A közvélemény szenzációra éhes része is 
keményebb ítéleteket várt, hiszen ezeknek majd az egyharmada felmentő volt28

Rákosi már 1945 májusában kevesellte az igazoló bizottságok munkáját. Valami
vel később bevezették a B4istákat, melyeknek célja az igazoló eljárások kiegészíté
se, eredményeinek felülbírálása — súlyosabbá tételük céljából.29

A magyar népbíróságok sajátos hazai, önálló intézmények voltak, mégsem 
beszélhetünk róluk elszigetelve, anélkül, hogy ki ne tekintenénk Európa más 
részeire. Tárgyaltuk már, hogy bizonyos nemzetközi szabályozású előzményekre 
tekint vissza. Másrészt, nem felejtkezhetünk meg róla, hogy a háború, a nád 
megszállás Európa nagy részének hangulatát meghatározta 1944-45-ben. A hábo
rú traumája kiváltotta a kirobbantásáért felelősök, a kollaboráltok megbünteté
sének igényét. Franciaországban még a háború vége előtt elnyerte 4000 kollabo- 
ráns a büntetését. Belgiumban szintén a háború alatt likvidáltak 3000 nácikkal 
együttműködőt, a későbbiek folyamán 17000 ember került népbíróság elé. 
Dániában 13500 ügyet bonyolítottak le, illetve az ellenállók előzőleg már 400 főt 
kivégeztek. Hollandiában 1947januáijáig 11320 tárgyalást folytattak le. A nácik 
által meg nem szállt Angliában is kivégeztek két felségárulót. Norvégiában volt a 
legkevésbé súlyos a retorzió, mindössze 56 kollaboránst végeztek ki. Németország
ban, Nümbergben 2169 német ellen folyt eljárás, 658 halálos ítélettel, Ausztriában 
1947 októberéig 7500jogerős ítéletet hoztak.

A szovjet megszállási övezetben Romániában történt meg leghamarabb a 
számonkérés, 1945 nyarán, és mindössze körülbelül 500 embert ítéltek el. 
Lengyelországban 1948 elején fejeződtek be a2 eljárások, 9449 ítélettel, köztük 
1005 halálos ítélettel.30 Bulgáriában, hasonlóan, mintegy 11000 eljárást folytattak 
le, 2050 kivégzéssel.31

26 Zinner Tibor. Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések ás igazoló eljárások 1945-1949. In: 
Történelmi Szemle, 1985-l.sz. 118-140 .1 . (129.1.)

27 Uo. 1 2 2 .1.
28 Zinner. Adalékok... 153.1., 145.1.
29 Zinner. Háborús bűnösök perei... 129.1.
30 Az adatok Zinner. Háborús bűnösök... c. cikkéből származnak.
31 Uo. ilL Lukács i. m. 95.1.
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Úgy vélem, ezek után nyilvánvaló, hogy a hazai népbíráskodás gyakorlatát nem 
tekinthetjük sajátosan magyar intézménynek, még akkor sem, ha minden ország
ban külön úton alakult is fejlődésük, és a saját joggyakorlatukba illesztették bele. 
Nem értékelhetjük a népbíróságokat a szovjet hatalomátvétel eszközeiként sem, 
hiszen a felelősségrevonás munkáját Nyugat-Európában is ezek végezték. A kelet
európai népbíróságok kezde iben ebbe a gyakorlatba illeszkedtek bele. Működésük 
második felében — amikor többnyire már megbüntették a valódi bűnösöket — 
váltak pártpolitikai csatározások esközeivé. A magyar intézmény ezért is állhatott 
fönn ilyen sokáig. Létrejöttüket mindenképp beleilleszthetjük egy általános 
európai folyamatba, torzulásaik sajátos hazai helyzetükből fakadtak.

Latorczay és a népbíróság -  egy „spontán koncepciós p er"

P X
Latorczay (Szim) Lőrinc32 1892. augusztus 7-én született Munkácson, ahogy 

vitézi igazolványa tanúsítja. Részt vett az első világháborúban mint katona, 
fényképek maradtak ránk, hozzávetőleg 1917-ben készülhettek. A háború befeje
zése után folytatta a katonai pályát, 1922-ben már főhadnagyi rendfokozatban 
találjuk, ez alkalomból hivatalos is a kormányzói diszebédre. Nem tudjuk, mikor 
változtatta meg nevét. 1929-ben behívóját vitézi avatásra még Szim névre címezték. 
Ez alkalommal léptették elő századossá. Az 5. gépkocsizó zászlóalj parancsnoka
ként részt vett az észak-erdélyi bevonulásban. A második világháború hadszínte
rein is megfordult, fényképek származnak Szabadkáról, ajugoszláviai bevonulás
ról, illetve a keleti frontról, 1941-es tevékenységéért a szovjet arcvonalon kitünte
tésben is részesült. Az 1944. őszi sikertelen kiugrásban is szerepet kapott. 
Budapestre rendelték föl, és az Andrássy-laktanya parancsnokának tisztét látta el. 
A nyilas hatalomátvétel napján fegyverrel próbálta megvédeni a helyőrséget, ám 
több lövést kapott, és súlyosan megsérült.33 A nyilasok magukkal vitték, így került 
végül N érne tországban amerikai hadifogságba. Erre hivatkozva igazolták a háború 
után, hiszen ellenállt Szálasi hatalomátvételi kísérletének. 1947 őszén emeltek 
ellene vádat mégis, és került a miskolci népbíróság elé.

Latorczay Lőrinc a két világháború közti magyar társadalom jellegzetes figurája 
volt Az első. világháború előtt kezdett hivatásos katonatiszti réteg egyik tagja; 
mentalitása, magatartásformái tipikusan a magyar úri középosztály körébe sorol
ják.34

32 A kővetkező rész adatai Latorczay perének iratanyagából valók, mely véletlenül került elő a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei Ügyészség iratanyagának 1992-es selejtezése nyomán. Jelenleg a Borsod- 
Abaűj-Zemplén megyei Levéltár Mező csati Fióklevéltárában található. Kutatásom idején még nem 
volt levéltári rendszerbe foglalva. Az anyag tartalmazza a per jegyzőkönyvének két változatát, egy 
rövidebbetés egy hosszabbat, melyek apróbb mégfogalmazásbeU eltérésekkel bírnak. (Nem tudom 
a  kétféle jegyzőkönyv keletkezésének az okát.) Munkám során a rövidebb változatot használtam, a 
fontosabb eltéréseket jelezni fogom. Találhatók még a dokumentációban a házkutatás során 
lefoglalt fényképfelvételek, különböző újságcikkek és levelek, továbbá a vádirat és a fellebbezés.

33 Ellentétben A Szálasi-per. Szérk,: K ünai Élek—Kársai László. Budapest, 1988.549. lapján található 
vallomással, miszerint sérüléseibe belehalt! A szerkesztők nem utalnak erre az ellentmondásra.

34 pl.: GerS Andrási Á polgárosodás kora. Budapest, 1992. 79—86.1.
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vmi—igazolt volta ellenére—lehetővé tette, hogy a népügyészség vádat em eljen 
ellene, az az volt, hogy a forradalmak utáni években, 1919-21-ben, ő vezette 
Miskolcon a Katonai Nyomozó Osztályt. Ez a szerv a belső rendet volt hivatva 
biztosítani a karhatalmi alakulatok megszervezéséig. Ebben a minőségében több
szőr folytatott le eljárást, sokféle ember került a színe elé.

Pere 1947 végén kezdődött, és 1948 elején ért véget a miskolci népbíróságon*5 
A Katonai Nyomozó Osztály 1919-1921 közötti tevékenységét elítélve, az intéz
ményt terrorista szervezetté nyílvánítva fogalmazódtak még ellene a vádpontok. 
Emberek törvénytelen kivégzésével, megkínzásával vádolták. Á Vádirat kemény 
pontjai vérbeli fehérterroristává minősítették Latorczayt, a Katonai Nyomozó 
Osztály épületét, melyet a népnyelv Sziin-szanatóriumnak keresztelt, pedig kínzó
kamrává56. A tárgyaláson 96 tanú jelent meg, többségük terhelő vallomást tett. 
Komoly alapjai voltak, tehát, a marasztaló ítéletnek,

A legsúlyosabb bűnt, az emberölést, 43 vallomástevő tanúsította, ennyien 
tudtak halálesetről. Akik ssyát maguk voltak tanúi — látták, hallották, stb. — 
gyilkosságnak, 23-an voltak. Egy kiemelten kezelt esetről, Bodnár vasutas kivégzé
séről (ld. később bővebben), heten tanúskodtak. Sokan — 27-en — pusztán 
hallomás, szóbeszéd útján szereztek tudomást a történtekről, Bodnárén kívül más 
halálról vallottak tízen.57 A tanúk fele — 47-en — állították, hogy megverték őket 
valamilyen formában. A testi sértés súlyossága eltérő; volt, aki megúszta egy 
pofonnal, de olyan is, akit véresre, félholtra vertek. Többnyire kihallgatásra vitték 
be őket az utcáról vagy valamilyen nyilvános helyről, és másnap, legfeljebb néhány 
nap elteltével szabadultak. Tehát, tényleges bűn nélkül, pusztán „őrszobai kihall
gatáson” vettek részt. Nem feltétlenül a vádlottra vallottak, „munkatársai" — 
Popov, Vámos, Nickl — szintén részesültek a vádakból. Természetesen, ilyen 
mennyiségű és „minőségű” bántalmazás nem maradhatott rejtve a foglyok előtt: 
30-an tanúskodtak úgy, hogy ottlétük alatt láttak embereket ütlegelni. A városban 
is szóbeszéd volt az épületben történtek jellege. Azok a foglyok, akiket nem 
bántottak, sőt nem is láttak megvert embert, valamilyen úton mégis tudomást 
szereztek róluk, és be is számoltak erről a népbíróság előtt. 18-an vallották, hogy 
tudtak verésről, illetve szereztek róla később — ismerőseik útján — tudomást.

Ilyen lista alapján nem is csoda, hogy elítélték, sőt működését a Prónay- vagy 
Héjjas-féle különítmények kegyetlenségéhez hasonlították. Bármelyik bíróság 
kiszabná rá a legsúlyosabb ítéletet. Az eset egyszerű képletnek tűnik: A két 
forradalom utáni fehérterror egyik markáns alakja beilleszkedik a két világháború 
közti magyar hadseregbe, szokásos pályát fut be; részt vesz a hadműveletekben, 
hadifogságba esik, kiadják a magyar hatóságoknak, ahol is végül az új rendszerben 
elnyeri igazságos büntetését. Itt le is zárhatnánk a történetet, ha nem ütne valami 
szöget a fejünkbe. Nevezetesen: a kormányzó és köre, amikor előkészíti a kiugrást, 
Latorczaynak fontos szerepet juttatnak. Magyarázhatnánk ezt azzal, hogy Horthy

35 A jegyzőkönyv 1948. roárc. 16-ról datálódik.
36 Valóban, látni fogjuk a későbbiekben, a vádak alapján kirajzolódó épületnek volt némi „kőzépko- 

rias" jellege.
37 A számadatok az egyes vallomáscsoportok közti átfedések miatt nem egyeznek.
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megbízott a régi harcostársban, de Latorczay Lőrinc egyáltalán nem volt régi 
harcostárs. Csak a fővezér hatalomrajutása után került Miskolcra, katonai beosz
tásba. Egyszerűen katona volt; az első világháború után az északi hadszíntéren 
szolgált, a Vörös Hadsereg egyik századparancsnoka volt. Cseh fogságba is került, 
1919. augusztus 20-án tért vissza. A második világháborúban mint katona vétt 
részt. Latorczay nem tartozott a kormányzó régi vagy bensőbb köreihez, társasá
gához. Neve nem volt különösebben ismert. Feltételezhetnénk, persze, hogy a 
szegediektől függetlenül lépett föl mint ellenforradalmár, véreskezű fehérterro
rista. Ebben az esetben részese lehetett volna akár a nyilas puccsnak is, de nem így 
tett, sót fegyveresen ellenállt, és majdnem megölték. E tettére hivatkozva igazolták 
a háború után.38 Soha nem került ellentétbe a kormányzóval. Érvelhetnénk úgy, 
hogy gondolkodása demokratikusabbá vált, és megváltozott a véleménye, menta
litása. Nem hangzik túl meggyőzőnek.

Mindezek a tények arra kell, hogy késztessenek bennünket, hogy mélyebbre 
ássunk a vallomásokba, jobban megvizsgáljuk, és elemezzük őket. A terhelő - 
meglehetősen kegyeden és aljas tettekről beszámoló - tanúságtételek nem feltét 
lenül ennyire egyértelműek, vagy legalábbis ellentmondásban állnak más adatok
kal. Elolvasásuk és egymással való összevetésük lehetőséget ad az ellentmondások 
feloldására.

Kezdjük a leginkább terhelő vallomáscsoporttall Vegyük szemügyre azokat, 
melyek valamiféleképpen emberöléssel vádolják Latorczay Lőrincet vagy a pa
rancsnoksága alatt álló katonákat. Két csoportot különítettem el: az egyik a 
Bodnár kivégzéséről vallókat foglalja magába, míg a másikba azok a tanúk 
tartoznak, akik más halálesetről is tudni véltek. Mindkét csoportban megkülön
böztetem a szemtanúkat azoktól, akik csak hallomás útján szereztek értesülést az 
eseményekről. Először a legkonkrétabb kivégzést tárgyalom, Bodnár vasutas 
lelövését. Szinte ez az egyetlen eset, amit megfelelően bizonyítottak a tárgyalás 
folyamán. Összesen körülbelül a tanúk egynegyede (22-en) tudtak Bodnár halálá
ról. Hozzájuk számítható még három ember, akik a bizonytalan vasutas megha
tározást használták. Mivel Bodnár vasutas volt, és rajta kívül nincs szó a vallomá
sokban másik vasutas kivégzéséről, feltételezhetjük, hogy őt értették e tanúk is. 17 
ember hallomás útján tudott a dologról. Az ő változatuk nagyjából leírható a 
következő mintával: mesélték nekik, hogy Bodnárt egy este bevitték SzimheZ, ahol 
is ítélet nélkül kivégezték. Voltak, akik csak újságból értesültek az ügyről, vagy csak 
a városban elterjedt szóbeszéd alapján.

Öten voltak, akik saját szemükkel látták az eseményt, érdemes megismerkedni 
vallomásaikkal: Elek József39 MÁV tiszt vallomása a legtárgyilagosabb. Előadása 
szerint 1919-ben történt. Bodnárt vasúti felettesei éjjeli őrnek vezényelték ki. 
Gyanús mozgásokat látott, és erre riasztó lövést adott le. Bevitték, és mivel 
statárium volt érvényben, másnap kivégezték.

38 Később a perben, amikor szóba került, hogy vajon hogyan igazolhatták, ha ilyen előélete volt, azzal 
mentegetőztek, hogy nem ismerték föl névváltoztatása miatt, holott ezt be is jelentette.

39 58 éves, MÁV tiszt, jegyzőkönyv 16.1. (A életrajzi adatok a továbbiakban a per idejére vonatkoznak, 
a lapszámok a rövidebb jegyzőkönyv lapszámai lesznek.)
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Klatnpár Béla401919 őszén volt a Katonai Nyomozó Osztály épületében. Állítása 
szerint Bodnárt összeverve vitték be, a kivégzés délelőtt történt, ő maga látta 
Szimet és még négy embert az udvaron. A sortűz után Latorczay bement hozzájuk, 
és megfenyegette a foglyokat: „Látjátok, büdös kommunisták, ez a ti sorsotok isi" 

Horovitz Hennáim41 Is látta a kivégzést: ott volt a vádlott és három embere. Az 
áldozatot— emlékezete szerint—délelőtt vitték be, és két óra múlva már halott volt.

Kiss József42 43 ügy emlékezett, hogy Bodnárt éjjel 1-2 óra körül hozták be. Az 
ablakon át látta a kivégzést, ott volt Popov és két társa, dé Szimet nem látta. 
Véleménye szerint az áldozat tudott a statáriumról.

A legszínesebb vallomás Sükner Dezsőé.48 ó  1919-ben szakács volt a Csabai 
kapuban44 (itt állt az épület). Bodnár kivégzése 10-11 körül, a délelőtti órákban 
történt. Az áldozat hosszasan könyörgött az udvaron, ám Szim tüzet vezényelt 
Rajta kívül négyen alkották a kivégzőosztagot.

A többé-kevésbé eltérő vallomásokból hozzávetőleg az a történet hámozható ki, 
miszerint Bodnár vasutas éjjeliőrként teljesített szolgálatot, és valamilyen okból— 
van vallomás, mely spiccesként jellemzi azon az éjszakán—fegyverét használta. Az 
őijárat bevitte, és másnap napközben kivégezték. Mivel statárium volt, a gyors 
eljárásra magyarázatot lelünk, az indok a fegyverhasználat volt.

Bizonyos részleteket Latorczay vallomása is megerősített, ám azt tagadta, hogy 
ó végeztette volna ki az elítéltet. Állítása szerint az ítélkezés Nagjf Pál45 — akkori 
felettese, parancsnoka — jogköre volt, és ő át is küldte Bodnárt a Rudolf- 
lakumyába. A kivégzéshez csak karhatalmat rendelt ki, mégpedig Kendét, Popo- 
vot, Vámost és Kovácsot. Bodnár esti beszállítását és másnap nappali kivégzését ő 
is igazolja. Vallomása — az adatok pontos felidézése miatt — hihetőbbnek tűnik, 
mint a tanúk eltérő és kissé zavaros előadásai. Másrészt, mint katona, aligha merte 
volna megkerülni a hivatali utat.

Vizsgáljunk meg egy kulcskérdést, az időpont kérdéséti A tanúk szerint a bevitel 
időpontja estétől másnap délelőttig terjed. A kivégzés időpontja délelőttől kora 
délutánig. A kivégzőosztag szama sem egyértelmű, és abban sincs egyetértés, hogy 
Szim ott volt-e vágy sem. A helyről hatan tettek vallomást. Négy szemtanú szerint 
a Csabai kapuban, egy hallomás útján szerzett információ szerint ugyanitt, míg egy 
másik szerint a laktanyában történt a kivégzés. A tanúk többsége nem vádolható 
pártatlansággal — persze, ez nem is feltédenül várható él egy hasonló perben —, 
Kiss József, például, a tárgyaláson követelte, hogy „Engedjék meg, hogy azt a 125 
botot, amit vádlottól kaptam, leverhessem rajta." Ellentétben Dr. Rácz Gáborral,46 
aki 1921-ben irodai beosztott volt Latorczay osztályán. Ő azt a változatot erősítette

40 65 éves cipész. 21. L
41 62 éves kereskedelmi ügynöke 41. L
42 64 éves bányagéplakatos. 31.1.
43 64 éves géplakatos. 28.1.
44 Ez az utca nem, ahol a Katonai Nyomozó Osztály épülete állott. Ma ugyanez a neve, bár az utca már 

égy kicsit másképp néz ki.
45 Tábornok, később ő is szerepet kapott a kiugrási kísérletben.
46 50 éves ügyvéd. 54.1.
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meg, miszerint Nagy Pál nélkül nem történhetett kivégzés. A Bodnár-ügyről Ő is 
úgy hallotta, hogy a kivégzés a laktanya udvarán történt Bodnár kivégzése 
cáf olhatatlan, ám ügy tűnik, hogy nem volt olyan kegyetlen, önkényes és törvény
telen, mint azt a vád állította, 1

Lépjünk tovább, és vizsgáljuk meg a többi halálesetet vagy kivégzéstl A vallomá
sok jó  része „egy ember” lelövéséröl vagy haláláról beszél, minden konkrétum 
nélkül, gyakran pusztán hallomásra hivatkozva. Első pillantásra úgy tűnik, az 
alábbi vádak jobban meg vannak alapozva, hiszen nagyobb részük (szám szerint 
17) szemtanú állítására alapozódik, szemben a mindössze hét fültanúval.

Vegyük szemügyre először a szemtanúk által elmesélt haláleseteket!
Dakő Sándor47 elmesélte, hogy a Molnár nevű embert látta megverve, és úgy 

hallotta, nemsokára meghalt. Amíg ő bent volt, nem halt meg senki, ellentétben 
a foglyok közt azt beszélték, hogy éjszakánként vitték az embereket a süllyesztőbe.

Dudás András481919-ben bordatörést szenvedett, és a Rudolf-laktanyába vitték 
kórházi ellátásra. Szim egy nap ellátogatott ide, és két embert (név szerint Birtát 
és Weisz Józsefet) megvert. Weisz évekkel később meghalt, bár a tanú nem tudta, 
hogyan. Mitterpach Béla49 állítása szerint, amíg ott volt, négyen haltak meg. ó  
maga nem látta a halottakat, csak azt, hogy felvitték őket a pincéből.

Fila Béla50 arról tanúskodott, hogy Popov egy embert mellbelőtt, viszont 
mindezt Szim nem látta.

Sivák Ferenc51 szerint valaki meghalt.
Béres János52 egy éjjel ordítást és lövést hallott.
Simon István53 arról számolt be, hogy Popov egy bányászt agyonütött, és hogy 

hivatalfőnöke, aki 1928-ban halt meg, panaszkodott verésre. (Andrássy Gyula54 
szerint, Andrássy Pál — a hivatalfőnők — soha nem mondta, hogy megverték 
volna. 1941-ben halt meg, gyomorrákban.)

Fügeczky József55 egy embert látott, akit „talán agyonütöttek”.
Ozv. Grossmann Zsigmondné56 félje 1931-ben halt meg, szintén Szimék foglya 

volt, ám nem panaszkodott, hogy megverték volna.
Vámos György57 1919 augusztusában—szeptemberében volt a „Szim-szanatóri- 

umban”, és — emlékezete szerint — ez idő alatt három hullát látott.
Grünbaum Lajos58 vallomása szerint Latorczay agyonlőtt két embert.

47  47 éves gépkocsiszerelő. 51.1.
48 69 éves bankaltiszt. 11.1.
49 52 éves vasgyári hengerész. 18.1.
50  49 éves asztalos. 20.1-
51 53 éves vagyonellenőr. 24.1.
52 49 éves napszámos. 26. L
53 62 éves vasgyári munkás. 27.1.
54 48  éves műszaki tisztviselő. 75.1.
55 41 éves lőmester. 30.1.
56 55 éves (foglalkozásáról nem tudósít az iratanyag). 39.1.
57 49 éves kosárfonó, 64.1.
58 52 éves szabó. 69.1.
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Vanyó János59 nem tudta, vajon meghaJt-e valaki, de annak idején a foglyok 
beszélték. .

Szénié Béla60 információi is hallomásból származtak. Úgy hallotta, hogy egy 
lakatos, akinek a nevét nem tudta, miután hasba rúgták, a kórházban meghalt. 
(Érdekes lehet megemlíteni, hogy aTanúvallomási jegyzőkönyvben—anyomozás 
során fölvett vallomás — az áldozat neve Lakatos.61)

Homenszky Elemér62 *1920-ban, márciusban került az épületbe, és tíz hónapig 
volt bent, úgy vallott: fogolytársai azt beszélték, hogy valakit agyonütöttek.

Barna Kálmán68 beszélte el a bíróság előtt, hogy 13 hónapig volt bent a Rudolf- 
laktanyában, ezalatt az idő alatt látott két románul beszélő magyar katonát, akik 
nyöszörögtek. Később a főfoglár mondta neki, hogy az egyik meghalt. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy a laktanya nem tartozott Latorczay hatáskörébe, legfeljebb 
annyiban, hogy kiválogathatta a kihallgatandókat. Másrészt, az épület katonai 
kórházként is szolgált, így másként is értelmezhetjük a később bekövetkezett 
halálesetet.)

Dr. Herz Pált64 65 1920. január 28-án vitték be kihallgatásra. Ott hallotta, amint a 
nyomozó azt mondta valakinek, hogy egy besztercebányai embernél pisztolyt 
találtak Szimék, és halálra ítélték. (Emlékezzünk: statárium volt. Figyeljünk fel a 
halálra ítélni megfogalmazásra, és vegyük hozzá a tanú napra pontos emlékezetét.)

Ezek a vallomások, bizony, gyenge bizonyítékok egy súlyos elmarasztaló ítélet 
meghozatalához. Gyakorlatilag elenyésző azok száma, akik pontos leírást, konkrét 
adatokkal, tudtak volna adni Szim Lőrinc gyilkosságairól.

Nézzük, van-e még más bizonyíték is! .
Keresztesi Károly® állítása szerint, saját szemével látta á következő esetet: Szim 

megütött valakit, mire a sertett visszaütött, erre a vádlott pisztolyt rántott, és 
lelőtte. Mindez a földszinten történt. Latorczay úgy emlékezett, hogy a földszinten 
nem volt iroda, ott nem folytak kihallgatások.

Losonczy Károlyt66 1919 őszén vitték be kihallgatásra. Valahogy beszédbe 
elegyedett Juhász Istvánnal, Latorczay kocsisával, aki elmondta neki, hogyheten
ként szállították az épületből ahullákat. Ezek utánjuhász rejtélyes módon eltűnt. 
A védelem ezt cáfolva igazolta, hogy Juhász még tíz évig élt. Kihallgatták a kocsis 
öccsét, Juhász Györgyöt is, aki azt mondta a népbíráfcnak, hogy bátyja, István 
agyonlőtte magát,67 ■ i

Még egy statáriális kivégzés ügye került a bíróság elé, mégpedig LŐrincz 
Kálmáné. Bayer Oszkár68 hallomásbői tudta, hogy Lőrinczet Szim Sátoralajaújhe-

59 63 éves cipész. 1 9 .1.
60 58 éves fodrász. 23.1.
61 Az iratanyag tartalmazza. (Mezőcsáti Fióklevéltár)
62 54 éves rigány2enész. 27.1.
65 53 éves gazdasági segédtiszt. 42.1,
64 44 éves ügyvéd. 44.1.
65 48 éves bányász. 71.1.
66 59 éves mozdonyvezető. 17.1.
67 A hosszabb jegyzókönyv szerint; felakasztotta magát.
68 50 éves vasesztergályos. 13. L

244



lyen elfogatta, és kivégezték. (Bay erről érdemes megemlíteni, hogy ő vallotta azt 
is, hogy valaki fogolytársai közül, talán Eisenbetger, látta Bodnár kivégzését 
Eisenberger69 vallomásában viszont az áll, hogy ottlété alatt nem halt meg senki. 
Bodnár kivégzése idején bent volt.) Lőrincz Kálmán húgát is beidézték tanúként, 
ő  azt mondta, hogy bátyja fegyvert rejtegetett, és ezért 1919. október 27-én 
lelőtték Sárospatakon. Bodnár Gyuláné70 nem vádolta Latorczayt a tett elköveté
sével.71 A vádlott azzal válaszolt, hogy ő ezeken a helyeken nem járhatott el, ott 
nem volt illetékes.

Egy másik vallomáscsoport a Kacsur-család tragédiáját eleveníti fél. Madarasi 
István72 első tanúkihallgatásán azt vallotta, hogy látta, amint Kiser Ernőt hazavitték 
acsabaí kapuból. (Atanút 1920. január 2-án tartóztatták le, és került a Csabai kapui 
épületbe.) Az áldozat később meghalt, Szimék verése miatt A védő a halotti 
anyakönyvi kivonattal igazolta, hogy 1919-ben és 1920-ban nem halt meg Kiser 
nevű ember. Ám Madarasi nem adta fel, és második kihallgatásán73 már azt 
vallotta, hogy rosszul emlékezett, nem Kiser Ernő, hanem Kacsur István halt meg 
1920 májusában. A többi fogoly mesélte, hogy Szimék verték össze.

Vallomását megerősítette Puskás Istvánné74, akinek az áldozat, volt első férje. 
Kacsra! 1920-ban elvitték, és amikor hazahozták kreppapírba volt csomagolva, 
majd nem sokkal ezután meghalt. A védő a halotti bizonyítványra hivatkozott, 
mely szerint Kacsur István tüdővészben halt meg. Kacsur Józsefhé75 szerint 1920 
májusában verték Kacsur Istvánt. Mátéjózsefné76, aki Kacsur István húga volt, azt 
vallotta, hogy bátyja meg volt verve, és otthon azt mondta, hogy a „fehérek* verték 
meg. Ezekkel: szemben állt Máté József77 vallomása, aki szerint Kacsur nem 
megverve volt, hanem tölgyfagerenda emelésénél belső sérülést szenvedett. Ót 
nem verte meg senki.

A másik hasonló eset Török József és István ügye. Mitterpach Béla tanúsága 
szerint megverték őket, és ebbe belehaltak. Ezzel ellentétben állt Gaál Lászlóné78 79 
vallomása, aki Törökjózséf lánya volt. Apját ugyan szerinte is megverték, ám 1935- 
ben halt meg, operáció következtében. Török Istvánról azt állította, hogy ott sem 
volt. Megerősítette véleményét Török fstvánné78 tanúskodása: Török István 1928- 
ban halt ineg, agyhártyagyulladásban.

Ezek azok a vallomások, melyek más halálesetekről, emberölésről tanúskodnak. 
Összefoglalóan annyit mondhatunk róluk, hogy megalapozottabbnak tűntek, 
mint az első csoport — konkrét adatokkal nem támogatott — tanúskodásai. Ám

69 48 éves hentes. 14.J.'
70 44 éves, vasgyári felügyelő felesége. 78.1.
71 Á  Tanúvallomási jegyzőkönyvben állítólag másként vallott, de azt nem találtam meg.
72 53 éves. 16.1. •
73 Rövidebb jegyzőkönyv 50.1.
74 48 éves, kóművessegéd felesége. 65. L
75 56 éves, földműves felesége. 67,1.
76 52 éves napszámos. 66,1.
77 57 éves kőműves. 70.1.
78 32 éves, vasgyári munkás felesége. 75. L
79 58 éves. 75.1.
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eze\et a vallomásokat szinte mind cáfolja valamilyen bizonyíték vagy ellentmondó 
állítás. A történet helyenként egészen összefüggéstelen és zavaros, A népbfrósáe 
a későbbiekben sem fordított különösebb gondot a bizonyítás pontosítására, A 
terhelő vallomásokat fogadta el hitelesnek, és az enyhítő, cáfoló bizonyítékokat 
figyelmen kívül hagyta.

Van még egy vallomás, amelyet nem cáfolt meg senki, sem a védelem, sem egyéb 
tanúk. Maga a vádlott sem tudott semmit felhozni mentségére, bár személyesen 
valószínűleg nem volt tudomása az ügyről.

Bodrogi József80 81 vallomásáról van szó. Apjának régi ismerőse a Katonai Nyomo
zó Osztály egyik beosztottja volt, és mikor egy ízben nem ismerte föl édesapját, az 
így kiáltott rá: „Te, Horthy-betyár, nem tudsz köszönni?" Ezek után bevitték, 
mindez 1921-ben történt, és összetörve jö tt haza, majd egy hét múlva meghalt. 
Latorczay mély sajnálatát fejezte ki a tanú felé, bár azt mondta, hogy ó személyesen 
nem emlékezik, nem tudott az ügyről. Hozzátartozik még az esethez, hogy 
Bodrogi József tagja volt annak a bizottságnak, amelyik igazolta a vádlottat. 
Állítása szerint a névváltoztatás miatt nem ismert Szimre, annak ellenére, hogy az 
igazoló bizotságnak a vádlott bejelentette előző nevét is.

Végeredményben nem menthetjük föl teljesen Latorczay Lőrincet minden vád 
alól. Ugyanakkor az „ellenforradalmi hóhér” nyakába varrott gyilkosságok, embe
rek törvénytelen kivégzései bizonyítékai meglehetősen gyenge lábakon állnak. A 
vádlott semmiképp sem volt véreskezű tömeggyilkos, és e  vallomáscsoportok 
vizsgálata után a vádpontok többsége megdöntöttnek látszik.

A kővetkezőkben azokat a tanúkat vizsgálom, akik verésről vallottak. Két 
csoportba oszthatók ezek a beszámolók is: voltak áldozatok, akik maguk is 
elszenvedtek kegyetlenségeket, kínzásokat; valamint azok, akik csak látták, esetleg 
hallottak róla.

Súlyosabb elbírálás alá esett a személyesen bántalmazott emberek sérelme. Nem 
tartom szükségesnek mindet ismertetni, inkább csak a gondolatmenet szempont
jából fontos eseteket írom le.

Frank Miklós85 ifjúmunkás volt, amikor 1920 januárjában vagy februárjában 
bekerült. Brutális kínzásról számolt be: Szim és Nickl úgy megverték, hogy 
vallomása időpontjában se tudót: még rendesen beszélni. Roletta zsinórral 
fojtogatták, és botozták.

Vanyó Jánost 1920. november 6-án vitték be, egy baloldali embereket össze
gyűjtő razzia során. Szim „Te vagy az a nevezetes kommunista!” felkiáltással 
megverte, és pisztollyal megfenyegette,

Engelhardt László82 vörőskatona volt. Latorczay segédei megverték, a vádlott 
pedig kardlappal eltörte a csuklóját83.

Goór Lajost84 Szim állón vágta, miután azt mondta neki: „Azt a véres szájú

80 52 éves műszaki tisztviselő. 52.1.
81 47  éves kárpitos. 47.1.
82 51 éves fuvarozó. 50.1.
83 Hosszabb jegyzőkönyv: a kulcscsontját.
84 62 éves bányász. 46.1.
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kommunista Istent az anyádba, hova tetted a község közélelmezési dolgait?". 
Ezután Popovtól még 50 botot kapott. A későbbiek folyamán Parasznyán is 
megverték egyszer: kikötötték az ajtó sarokvasára, és nyolcán ötötték. A vádlott 
válasza erre az volt, hogy soha nem járt a faluban.

Csonka Józsefet?5 Popov és ligeti vitte 1919. november 2-án a Csabai kapuba, 
ahol is Szim 140 pofont adott neki, és megbotozták a talpát. Egy géppuskát 
követeltek tőle, majd a vádlott kiverte a fogait.

Vincze Oszkárt85 861919. augusztus 9-én szállították be, és Latorczay pribékjei egy 
óráig verték. Szim vallomása szerint viszont csak augusztus 20-án tért vissza a cseh 
fogságból..

Grosschmidt Lajos87 1920 nyarán 12 éves volt, és az internáltaknak vitt élelmet 
és cigarettát, amikor bevitték. Szim megverte, és úgy meghúzgálta a futét, hogy jött 
belőle a vér. A vádlott kijelentette, hogy 1920 áprilisától öt hónapig Budapesten 
volt, és a parancsnoki teendőket Nickl látta el.

Pápai János88 192Q. február 4-én került be fegyverrejtegetés vádjával. Állítása 
szerint délután öttől hajnalig verték, a talpát ütötték nádpálcával és bikacsekkel. 
„Piszkos kommunista még tagadod, a beledből is kiveszem azokat a fegyveréketl" 
— szidalmazta Szim, majd adott neki két pofont, és belerúgott.

Weisz Alfrédot89 kommunista szervezkedés miatt vitték be 1920-ban. Kínzásá
nak módja az volt, hogy hajánál fogva felemelték, később a verések következtében 
két foga is kiesett. Állítása szerint agyonlövéssel nem fenyegették. (A Tanúvallo- 
mási jegyzőkönyvben még az áll, hogy Szim agyonlövéssel fenyegette.)

Tarczi Andor90 1920 őszén kommunista újságok teijesztése miatt került eljárás 
alá. Szim betörte az oldalbordáit, melléről lerugdosta a húst. A kínzást a következő 
szavakkal fejezte be: „Minél többet agyonverek közületek, annál több dicséretet 
kapok.”

Alföldi Sándort91 edénylopás gyanúja miatt vitték be, megverték, úgy, hogy 
három hónapig beteg volt utána.

Fila Béla vallomása szerint 1919 novemberében a Vörös Hadseregben teljesített 
szolgálata miatt került be. Amikor nem volt hajlandó beállni csendőrnek, Szim 
megütötte. Majd fogóval húzta a haját, miközben Popov és Vámos ütlegelte.

Dakó Sándor 1919 szeptemberében volt a „borzalmak házának” „vendége”. 
Szim öklével verte az arcát, és minden éjjel megverette.

A már említett Bayer Oszkár is az áldozatok között volt. Szim pecsétgyűrűvel 
ütötte, három hónap alatt huszonhatszor verték meg. Székhez kötötték, szájába 
fadarabot dugtak, majd teleköpködték. A haját tépték, és egy bottal a fejére 
ütöttek, úgy, hogy tíz évig nem gyógyult be. A vád ellene az volt, hogy Pestszenter-

85 53 éves bádogossegéd. 45.1.
86 46 éves hírlapíró. 4 3 .1.
87 41 éves asztalos. 40.1.
88 49  éves MÁV pályamunkás- 39.1.
89 51 éves cipész. 35.1.
90 51 éves kárpitos. 33. L
91 63 éves mezóór. 17.1,
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zsé'Jeten meggyilkolt egy papot, terror-fiú volt. (Vallomása végén újra elmondta 
hogy mennyi ideig volt bent* ám ezúttal két hónapra emlékezett,)

Másik, sok mindenről tudó tanúnk, Mitterpach Béla így vallott: a Vörös 
Hadseregben volt Oroszországban, ezért 1919-ben bevitték; Szim szidalmazta: 
„Te kukac, te szennyes kommunistái”, majd megverte. „Vegyétek fel róla a §5 
oldalas jegyzőkönyved” —■ kiáltotta, majd altisztjei megbotozták a sértettét. Amíg 
bent volt, minden éjjel elverték:

Márkus Lajos92 93 1920. február 13-án résztvett egy nagygyűlésen, emiatt bevitték. 
Először Szász őrmester elverte, iuíjd Szitu megpofozta, végül még kapott 25 botot 
seprűnyéllel.

Kolozsvári István95 tagja volt a  Ludovika Akadémia lázadása leverésében részt 
vett csoportnak, ezért került a  Kálóijai Nyomozó Osztály-épületébe. Megverték, 
enni nem kapott, és még az anyját is megrúgták. Valahogy sikerült megszöknie, 
Azt vallotta, hogy Szim személyesen nem bántotta,

Sviderszky Árpád94 tanúvallomása szerint 1919, november 7-került be. Vörös 
zászlót, írógépet és ropiratokatker estek pála. A kihallgatáson kapott egy pofont, 
és sarkantyúval összerugdosta a vádlott, Ezután Galuska liszthelyettes megverte, 
és enni februárig nem kapott, ■ '

Szór Dániel95 1920. január 7-től márciusig volt bent, mert a  direktórium elnöke 
volt. Kapott egy pofont, és botozták. Állítása szerint mindig harangozás közben 
verték, hogy ne haliatszon ki. Enni ő sem kapott,

Várnai András96 úgy emlékezett, hogy bentléte ideje alatt Szim és “Nikii" verték 
ki a fogait, a vádlott boxerrel ütötte. A kínzásokat kommunista múltja miatt kellett 
elszenvednie. (A Tanúvallomási jegyzőkönyvben az áll, hogy Nickl egyedül verte ki 
a fogait.)

A többi vallomásban általában arról esett szó, hogy az áldozatot bevitték, kapott 
egy pofont, illetőleg megbotozták. Éz a 25 tanú a következőképp vallott: nyolcat 
közülük Szim személyesen is bántott, és 17-en voltak olyanok, akik azt állították, 
hogy az altiszyei verték meg,

Látorczay azokra a tanúskodásokra, melyekben pofonról panaszkodtak, több
nyire válaszolt: „Lehetséges, hogy megütöttem tanú urat.”

Ebben a vallomáscsoportban is viszonylag nagy számban találunk olyan leíráso
kat, melyek pontatlanok, konkrét adatok nélkül szerepelnek, illetve helyenként 
ellentmondanak egymásnak, vagy pedig megcáfolhatok. Az altisztek kihágásait 
leszámítva a „kegyetlen hóhér" képe megint csak nem igazolódott részleteiben. A 
vádlott némiképp enyhébb megítélés alá eshet.

Nézzük meg most végül azokat a bizonyító vallomásokat, melyekben a tanúk 
más emberek bántalmazásáról számolnak be.

92 51 éves nyomdász, függetlenített szociáldemokrata párttitkár. 43. L
93 52 éves lakatosmester. 32.1.
94 52 éves vasgyári munkás. 29.-1.
95 57 éves földműves. 34.1.
96 79 éves MÁV segédtiszt. 35,1,
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Várnai András beszélte el, hogy egy nőt megvertek vaspálcával.
Sviderszky Árpád szerint Szim valakinek az orrába dugta az égő cigarettáját.
Dr. Hcrz Pál vallomásában az áll, hogy kihallgatásakor hallotta átszűrödni a 

következő mondatot: „Homolya, tényvázlatl”, majd egy öregember sírását. Öt 
magát nem bántalmazták.

Poppé István97 1920 elején nyomozó volt Latorczay beosztásában, négy-öt 
hónapig. Ott hallotta, hogy pofoztak, a tényvázlat verést jelentett, és látott egy 
megvert embert. (A Tanúvallomási jegyzőkönyvben még határozottabban mert 
nyilatkozni: abban az áll, hogy Popov és Vámos vertek, és majdnem mindenkit 
megvertek.)

Tóth Ferenc98 annak idején hallotta, hogy valakit pofon ért. (A Tanúvallomási 
jegyzőkönyvben még jajgatásról és verésről beszélt.)

Darkóczy István99 1919-ben volt bent, állítása szerint súlyos verések voltak. 
Tudott egy tanítóról, aki a verés miatt kiugrott az ablakon. (Érdekes lehet 
megjegyezni, hogy az ablakon való kiugrás motívumát többen említették, volt 
olyan, aki szerint belehalt, de olyan is akadt, aki szerint ez szökés volt.)

Csacsovszkyjózsef100 is tanúskodott. Kihallgatása után a következőt megverték, 
mert piros zsebkendőt találtak nála. Három emberre név szerint emlékszik, akik 
kikaptak. Azt is emlékezetébe idézte, hogy az épületet Szim-szanatóriumnak 
hívták.

Juhász Istvánt101 kétszer is bevitték megverni. Kínzói Homolya, Popov és Vámos 
voltak. Megemlít két embert is, egyiküknek cafatokban csüngött a hús az arcáról, 
másikukat naponta verte Szim.

Schiffer István102 is tudott verésekről, sőt azt is elbeszélte, hogy az altiszteket 
fodrász manikűrözte, hogy eltüntesse a verés nyomait. (Ez — véleményem szerint 
— teljesen logikátlan, és ellentétben áll azzal, hogy a verések, kínzások közszájon 
forogtak. Az „ellenforradalmi pribékek” erre különben is büszkék kellett volna, 
hogy legyenek, nem pedig rosszcsont gyerekek módjára hátuk mögé tett kézzel 
sunyítaniuk. Egymás elől meg végképp nem lett volna mit takargatniuk.)

Tóth László103 vallomása szerint apját Popov verte meg, de nem ebbe halt bele, 
hanem két éve tüdőgyulladásban104.

Weisz Rezső105 is úgy vallott, hogy 1920. tavasszal Kardos péket Nickl megverte.
Weisz László106 öccsét, aki akkor 15 éves volt, 1920-ban vitték be, és Összeverve 

jött haza. Nem hagyták, hogy enni adjon neki.

97 54 éves hentes. 63.1.
98 59 éves főtörzsőrmester. 59.1.
99 60 éves bányatiszt. 76.1.

100 63 éves főispán. 9.1.
101 49 éves szabómester. 12.1.
102 49 éves vízvezetékszerelő. 57.1.
103 48 éves vasbetonos. 73.1.
104 Hosszabb jegyzőkönyv; 7 éve.
105 57 éves hentes. 3 8 .1.
106 50 éves szállító vállalkozó. 45.1.
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Szabados József107 108 csak beszéd alapján tudta, hogy verték az embereket, áxn 6 is 
beszélt valakivel, akinek nem volt foga.

Itt is felfigyelhetünk ellentmondásokra, bizonytalanságokra, azzal együtt, hogy  
minden bizonnyal sok valós dolgot, atrocitást is elmondtak a tanúk. Ami feltűnő 
az inkább a bizonytalan, könnyen cáfolható tanúvallomások meglehetősen nagy 
aránya. .

Alföldi Sándor, például, azt vallotta, hogy Deirikó Andrást úgy megverték, hogy  
a fél szeme kifolyt

Ezzel szemben Mátyás Dániel100 azt állította, hogy bár Demkó panaszkodott 
hogy verték, de egészségesen jött haza, és 1924-ben halt meg, tüdőgyulladásban.

Ezen kívül érdemes megjegyeznünk azt is, milyen viszonylag nagy azoknak a 
száma, akik határozottan állították, hogy Szim nem bántott senkit, nem verte 
személyesen őket. Mindenesetre elgondolkodtató. Kételyeinket erősíthetik azok 
a vallomások is, melyek Latorczay Lőrincet fegyelemtartó parancsnokként jellem
zik, vagy legalábbis határozottan állítják, hogy megpróbált megakadályozni min
denféle atrocitást. Többnyire kijelentik, hogy amíg ott voltak, nem történt semmi 
kegyetlenség, legalábbis ők nem tudnak róla. Lássunk néhányat belőlük:

Dr. Sütő Miklós109 1921. januártól áprilisig volt kapcsolatban a Csabai kapui 
házzal. Állítása szerint, amíg ott volt, nem volt verés, csak a városban hallott 
pofonról.

Dr. Harsányi József110 hasonlóképpen vallott 1920 elejéről. Nem tudott atroci
tásról. A városban halott a verésekről, de jelenlétükben (Dr. Harsányi irodai 
alkalmazott volt) nem történt ilyen.

Aár Imre111 1919-ben járőr volt a Katonai Nyomozó Osztály kötelékében. 
Amikor elkerült onnan, akkor hallotta, hogy Szim kegyeűenkedik.

Dr. Demeter Kálmán112 1920 elején ott dolgozott, ám nem tapasztalt semmit. 
Neki a küldönc mondta, hogy valakit megvertek, és a városban beszélték, hogy 
senki nem jön ki verés nélkül. Ő maga nem hallott jajveszékelést.

Hunfalvy Elemér11* 1921 tavaszán volt beosztásban a Csabai kapuban. Rendel
lenességet ő sem tapasztalt Polgári egyénektől hallotta, hogy voltak bántalmazá
sok, de ő személy szerint nem tudott foglyokról.

Ignácz János114 csak rövid ideig állt kapcsolatban a Nyomozó Osztállyal, 1921 
tavaszán, maga az osztály még az év nyarán feloszlott. Állítása szerint Popov 
egyszer említette, hogy megpofozott valakit. (A Tanúvallomási jegyzőkönyvben 
még ő is merészebb volt, ott az áll, hogy Popov volt a pofozógép. A tárgyaláson 
határozottan az új változatot hangoztatta.)

107 64 éves lakatos. 51.1,
108 .62 éves hegyőr. 74.1.
109 51 éves pénzügyi tanácsos. 58.1.
110 51 éves hadbíró. 57.1.
111 63 éves földműves. 56.1.
112 48 éves ügyvéd. 5_6.1.
113 60 éves vezérőrnagy. 55.1.
114 61 éves földműves. 55.1.
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Dr. Sütő Imre115 1920 decemberében tért vissza japán fogságból, ezután került 
a Katonai Nyomozó Osztály állományába. Elbeszélése szerint Szim parancsba 
adta, hogy senkit nem lehet bántani. Csak három napig lehetett bent tartani 
valakit, és bántalmazások nem voltak. Későbbiekben elmondta még, hogy lesze
relése után értesült verésekről.

Dr. Rácz Gábor irodai beosztásban volt 1921-ben. Nem tapasztalta, hogy 
Latorczay bántott volna valakit, és nem is hallott kínzásokról.

Solcz Gézát1161920 telén vitték be, mert levelet írt a Népszavá-nak. Popov és Iglai 
nem verték meg, mert gyerekkori barátai voltak. Személyesen nem bántotta a 
vádlott. Ellenben, egy verésről neki is meséltek.

Vallomásaik — véleményem szerint — azért érdemelnek hitelt, mert egyrészt 
többségük valamilyen módon részese volt a Katonai Nyomozó Osztály mindenna
pi életének, hiszen ott dolgoztak, vagy voltak beosztásban. Másrészt semleges 
tanúként kezelhetjük őket, ellentétben a sértettekkel, akiknek, természetesen, 
mindőjüknek megvolt a személyes oka gyűlölni a vádlottat. Semlegességüket arra 
alapozhatjuk, hogy nekik nem volt érdekük elhallgatni az igazságot, hiszen Szimék 
bűntettei miatt az irodai alkalmazottakat nem vonták felelősségre. Pártatlanságuk 
mellett szólnak egységesen enyhítő vallomásaik. (Valószínűnek tartom — ha félt 
volna a tanú—olyan tanúság megtételét, amely megpróbált volna mindent Szimék 
tettének feltüntetni,így elég agresszív vallomásoknak kellett volna születniük. 
Ilyennel nem találkoztunk.) Ezzel nem akadom azt állítani, hogy a terhelő 
tanúvallomásokat tevők mind hazudtak, de túlzásokat, kikerekítéseket jó  okkal 
feltételezhetünk.

A per lefolyását nem tárgyalom tovább; ennyi adat felsorakoztatása és dióhéjban 
megvalósult elemzése elég lesz a további részletes vizsgálathoz és bizonyos 
következtetések levonásához.

A tanúvallomások és problémáik ismeretében érdemes áttekinteni a vádponto
kat. A cikk elején vázlatosan leírtam a Latorczayt illető vádakat117 Az ott felsora
koztatott bűnlista kísértetiesen emlékeztet a tárgyalás után megszületett vádiratra. 
Olybá tűnik, mintha nem is lett volna tárgyalás. A vádak változatlan formában 
ismétlődnek meg, tejesen figyelmen kívül hagyva a védelem bizonyítékait. A 
vádpontokat a népbíróság bizonyítottnak veszi, még akkor is, ha ezek a vállomásos 
bizonyítékok meglehetősen gyenge lábakon állnak is.
115 61 éves műszaki rajzoló. 54.1.
116 56 éves szobafestő. 40.1.
108 62 éves hegyőr. 7 4 .1.
109 51 éves pénzügyi tanácsos. 5 8 .1.
110 51 éves hadbíró. 57. 1.
111 63 éves földműves. 56.1.
11.2 48 éves ügyvéd. 56.1.
113 60 éves vezérőrnagy. 5 5 .1.
114 61 éves földműves. 55.1.
115 61 éves műszaki rajzoló. 54.1.
116 56 éves szobafestő. 40.1.
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Pontról-pontra megvizsgálom a következőkben a vádiratot, és megpróbálom 
kimutatni hiányosságait. Maga az irat 19 vádpontot tartalmaz.

Az első pontban fehérterrorral vádolják Latorczayt, valamint azzal, hogy 3000 
foglyot tartott benn működésének három évében. Nos, a fehérterror vádja 
általánosságban szól, és csak is a többi pont igazolásával nyer tartalmat; gyakorla
tilag semmitmondó. Nem tudom, hogy honnan vette a népbíróság az adatokat a 
foglyok létszámáról, hiszen a tanúvallomásokban megközelítőleg sem szerepel 
ilyen szám. A Katonai Nyomozd Osztály épülete elég kicsi volt ilyen létszámú 
ember hosszú ideig való fogvatartására.118 Tehát vagy a létszámmal van baj, vagy 
pedig nem feltétlenül hitelt érdemlőek azok a vallomások, melyek hosszabb 
rabságról szólnak. c\j V 'f  ' •

A következő két pont tematikusán egy csoportba sorolható. A vádlott, kommün 
bukása és a Vörös Hadsereg szétesése utáni tetteiről szól.

Az első pont szerint Szim egy hamis táviratban parancsot adott a saját századá
nak, hogy a vörös katonák adják meg magukat a cseheknek. Bizonyítékként 
Eisenberger vallomását tálja elénk a bíróság, ó  elbeszéli azt is, hogy közvetlenül 
a fegyverletétel után Latorczay szemlét tartott, és már így beszélt: „Hogy áll az a 
fegyvercsomó, csűrbe kommunista bandal”. A fogságban úri módon volt elszállá
solva. A másik tanúja ennek a vádnak Ligeti Zoltán,119 ami elég meglepő, hisz ő úgy 
vallott, hogy nem Szim miatt estek cseh fogságba. A másik pönt a cseh fogságba 
esés előidézésével, besúgással és azzal vádolja Latorczayt, hogy toborzott a fehér 
hadseregbe. A vádirat két olyan tanúra hivatkozik, akiknek a vallomását nem 
tartalmazza a per jegyzőkönyve, és előzetesen fölvett tanúskodásaikat (tehát: 
Tanuvallomási jegyzőkönyvet) sem találtam az iratanyagban.

A negyedik ponttal veszi kezdetét a gyilkosságok felsorolása. Grünbaum vallo
mására támaszkodva állította a vád, hogy Latorczay két embert agyonlőtt. Maga a 
tanúskodás nem tartalmaz több konkrétumot.

Az ötödik pont azt úja a vádlott terhére, hogy Popov agyonlőtt egy embert. Az 
állítás alapja Béres János elbeszélése, bár abban mindössze annyi áll, hogy egy éjjel 
ordítást és lövést hallott.

A következőkben vádolták még Popovot egy kőműves megölésével. Fila Béla 
vallomása volt a  bizonyság rá, annak ellenére, hogy az „csak” azt tartalmazza, hogy 
egy kőművesnek a fejét falba verték. Nem állítja, hogy ebbe belehalt volna, sőt, 
nem jelöli meg Popovot egyértelműen a tett elkövetésével. Szerepel a leírásban, 
hogy az altiszt egy embert mellbelőtt, de arról meg nem állítják, hogy kőműves lett 
volna. A bíróság sem fordított túl sok gondot a pontos bizonyításra.

A hetedik pont tárgyalja Bodnár kivégzésének az esetét. Láttuk már, hogy a 
vallomások mennyire nem egyértelműek, és hogy a statárium alapján meghozott 
ítélet valószínűbbnek tűnik. Ebben az esetben viszont nem tekinthető az ügy 
„emberek törvénytelen kivégzésének”. A vád Sükner (bár az iratban nem sikerült 
rendesen leírni a nevét), Kiss, Horovitz, Klampár és Bodnámé vallomásaira

118, jh z  épület ma már nincs meg.
119 74 éves jegyző. 77.1.
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hivatkozik. Az első négyet már tárgyaltam, az ötödik azonban érdemel még 
néhány szót. Az általam föllelt tanúskodások között egy van, ami ehhez a névhez 
kapcsolható. Nos, ez a vallomás nem szól Bodnár nevű vasutas haláláról, hanem 
Lőrincz Kálmán kivégzéséről beszél.

A következőkben egy bányász agyonütését írták Latorczay számlájára, Simon 
Istvánra hivatkozva. Simon vallomásában határozottan az áll, hogy Popov tette.

A kilencedik vádpont egy Weisz nevű ember agyonverésével terheli Latorczayt. 
A bizonyítást Dudás és Alföldi vallomásával vélte bevégzettnek a népbíröság. Ezzel 
szemben a vallomások valójában a következőket tartalmazzák: Dudás szerint Szim 
megverte Weisz Józsefet, de nem állítja, hogy ebbe belehalt volna. A tanú arra 
emlékezett, hogy Weisz évek múlva meghalt, de nem tudta, hogyan. Alföldi 
vallomásában sok minden egyéb terhelő adat szerepel, de nem igazán köthetők 
ehhez a vádponthoz.

A kővetkező vádat — Török József agyonverését — Mitterpach vallomásával 
igazolták a népbírák. Török István halálát túl egyértelműen cáfolták a tanúk, így 
ez nem került be a vádak közé. Erről az esetről is írtam már, hogy cáfoló vallomást 
is tettek*-mégpedig Török József lányai Úgy látszik, nem számított hitelt érdemlő 
tanúnak.

A tizenegyedik pont egy ismeretlen agyonverésével vádolja Latorczayt. Barna 
Kálmán vallomását már ismertettem, ez nem állítja, hogy Szim bárkit is agyonvert 
volna. Két bent (a Rudolf-laktanyában) lévő katonáról mondta, hogy nyöszörög
tek, és közülük az egyik később meghalt, ahogy a főfoglár mesélte Barnának.

A tizenkettedik vádpont szerint egy Stark nevű embert vert agyon, ahogy 
Bodrogi vallomása tudósít erről. Ha elolvassuk Bodrogi tanúskodását, kiderül, 
hogy ilyesmiről szó sincs benne, ellenben tartalmazza az egyetlen cáfolhatatlan és 
egyértelmű súlyos atrocitást, mégpedig Bodrogi édesapjának verés miatti halálát! 
Meglepő módon ezt a vádirat nem rója fel Szim bűnéül. A bíróság igen pontatlan 
és figyelmeden lehetett, vagy egy másik Bodrogi nevű ember vallomásáról van szó, 
ami szintén nem lelhető fel az anyagban. (Persze, ebben az esetben is meglepő, 
hogy ez a gyilkosság nincs a vádak között.)

A tizenharmadik pontot már részletesen tárgyaltam. Ez Kacsur István agyonve- 
résének esete. Láttuk, hogy a vallomások alig-alig fedik egymást, sőt, Máté József 
szerint nem is volt megverve, mégis az ő vallomása is a bizonyítékok között 
szerepel.

A következő vádpont szerint egy ismereüen ember megölésével gyanúsítják. 
Tanűként Madarasit állította elő a bíróság. Ha még emlékszünk, az ő vallomásában 
az áll, hogy látta Kiser Ernő megverését, és hogy emiatt halt meg. A védő cáfolata 
nyomán később helyesbített, és Kacsur István haláláról számolt be. A népbíróság 
sajátos logikájú gondolatmenete, miszerint, ha nem Kiser halt meg, viszont Kacsur 
biztosan, akkor egyszerűen arról van szó, hogy Kacsur mellett nem tudjuk a másik 
áldozat nevét, legalábbis furcsa.

A tizenötödik pontban egy újabb ismeretien halálával vádolják. A tanú Sivák 
Ferenc, aki nem állított többet annál, mint hogy „valaki meghalt”. Nem vádolja 
Szünet.
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A következő pont, Tarczi Andor vallomása alapján, hasonlóval gyanúsítja a 
vádlottat. Ebben ugyan annyi valóban szerepel, hogy Latorczay kijelentett: „Minél 
többet agyonverek kőzületek, annál több dicséretet kapok,”, de arról nem szól 
hogy ezt a gyakorlatban meg is valósította volna, tehát bárkit is megölt volna! 
(Egyébként is, ez inkább a rendszer egészét vádolja, mintsem Szimet személyé
ben.)

A tizenhetedik pontban, Vámos György tanúvallomását bizonyítékként használ
va, három ismereüen megölése volt a vád. A vallomásban itt sincs Latorczay neve 
a gyilkosságokhoz kötve, sőt, végül is az, hogy a tanú „három hullát látott" 
tulajdonképpen semmilyen konkrétumot nem tartalmaz. (Meg kell jegyeznem, 
hogy Vámos 1920-21-ben csendőr lett, sőt, a háborúban keretórmesterként 
szolgált egy zsidó századnál, így felmerülhet bennünk a gyanú, hogy tulajdonkép
pen az új rendszernél akart jó  pontokat szerezni, valamiképp megpróbálta magát 
igazolni ezzel a vallomással.)

A következőkben egy ismeretlen agyonlövésével vádolták. Két tanút hoztak fel 
ennek bizonyítására. Az első Homenszky, akinek annyi szerepel a vallomásában, 
hogy a társai beszélték, hogy valakit agyonütöttek. Nem lövésről van szó, és a 
hallomás útján nyert információ nem lehet perdöntő bizonyíték. A másik tanú 
Keresztesi Károly, ő  saját szemével látta, hogy Szim lelőtt egy embert a földszinti 
irodában, erre válaszolta a vádlott, hogy nem volt iroda a földszinten.

Az utolsó pont sok ember megkínzásának bűnével vádolta I.atorczayt, A vád 
tanúiként Eisenbergert és Mitterpachot sorakoztatták föl, Mitterpach nagyon sok 
rosszat elmondott a vádlottról, állítása szerint őt magát is megverte, sőt, amíg ott 
volt négyen meghaltak, viszont azt, hogy sok emberrel kegyetlenkedett volna, nem 
állította, (A négy haláleset nem került be a vádiratba, meglepő módon.) A másik 
tanú, Eisenberger, szintén vádolta Szimet azzal, hogy pofozta, de hogy másokat is 
bántalmazott volna, arról nem esett szó.

Összességében megállapítható a vádiratról, illetve pontosabban az ítélet indok
lásáról, hogy a' népbíróság meglehetősen gondatlan, mondhatni hanyag munkát 
végzett. Nem figyeltek arra sem, hogy a tanúk összefüggésben legyenek avádakkal, 
helyenként bizonyítékként épp egy mentesítő vallomásra utaltak. Nem ügyeltek az 
egyes pontok megfelelően támogatott bizonyítására sem. Egészen váratlan mó
don viszont, nem vettek föl a vádak sorába meggyőzőnek látszó, nem cáfolt és 
egyértelmű vallomásokat, illetve nem ennyire konkrétan kifejtett, de legalábbis 
súlyosan terhelő adatokat.

A népbíróság munkájával kapcsolatban felmerülhet az elfogultság erőteljes 
gyanúja is. A vádirat következetesen a terhelő vallomásokra hagyatkozott, figyel
men kívül hagyva minden cáfolatot. A vádiratban szereplő állítások úgy szerepel
nek ott, mintha nem is lett volna tárgyalás. Egy szóval nem utalnak az ellentétes 
bizonyítékokra, nem fejtik ki, miért nem adtak hitelt nekik, nem is próbálják 
megcáfolni őket, egyszerűen elfelejtkeznek róluk. A bíróság úgy tett, mintha nem 
is léteztek volna. A terhelő vallomásokra épülő vádak gyakran tartalmaznak 
túlzásokat, és maguk a vádak gyakran nem a vallomásokra épülnek.

Egyszerűen úgy tűnik, mintha kitalálták volna őket, némiképp támászodva a
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valós tanúskodásokra. Nem is beszélve azokról a pontokról, ahol a bizonyítás olyan 
vallomásokra hivatkozik, mely ék nem találhatók meg az iratanyagban. (Ez min
denképp furcsa, hiszen ha ennyire fontos tanú volt az illető, be kellett volna idézni 
a tárgyalásra, és akkor benne lenne a jegyzőkönyvben. Az elképzelhető, hogy csak 
Tanúvallomási jegyzőkönyvben szerepel, és az elveszett. De elég valószínűtlennek 
tűnik, hogy a tanú egyik tárgyalási napon sem tudott megjelenni. Az meg végképp 
abszurdnak hangzik, hogy egy vallomást, amelyre a vádirat hivatkozik, utólag 
kihagyjanak a jegyzőkönyvből, az anyagból. Logikátlan.)

Mielőtt levonnánk a következtetést a perjellegét illetően, részletesebben meg 
kell indokolnom, hogy miért vélem az igazsághoz közelebb állónak Latorczay 
álláspontját, mint a rá nézvést terhelő tanúvallomásokét. Fejtegettem már több
ször a vallomásokban meglévő ellentmondásokat és következetlenségeket, ame
lyek ellentétben állnak Latorczay mindig pontos emlékezetével. A vádlott helyze
tét enyhítő beszámolókat általában olyan emberek adták, akik hosszabb ideig 
dolgoztak valamilyen minőségben a Katonai Nyomozó Osztály állományában. 
Vallomásaik nagyjából átfedik az osztály működési idejét. Nem állt érdekükben a  
valóság elferdítése, hiszen sem nem nyertek, sem nem vesztettek volna ezáltal.120 
Ellenben,, a tanúk a másik oldalon valamiképp elfogultak voltak Latorczayval 
szemben, semmiképp sem jóindulatúan közelítettek az ügyhöz.

Latorczayt igazolja viselkedése is. A tárgyaláson többnyire hallgatott. Akkor 
válaszolt csak, ha határozottan — adatokkal — tudott cáfolni egy-cgy állítást, vagy 
amikor a vádban leírt cselekmény brutalitása megdöbbentette, és reagálásra 
késztette. Ha a tanú egy-egy pofonról vallott, nem tagadta, hogy előfordulhatott 
ilyen. Ezen nem szabad megdöbbennünk, ismerve a rendfenntartó szervek 
tagjainak időnkénti intézkedési stílusát bármely korszakból. Ahogy Mátyás Dáni- 
elné121 mondta ki a tárgyalásom „Ma is megverik az embereket, ha fegyvereket 
találnak náluk.” Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a statáriumot is. (Mindez 
nem azt jelenti, hogy a hatalommal való erőszakos visszaélést el tudnánk fogadni 
akár a rend fenntartása érdekében is, pusztán arra utalok é helyt, hogy az akkori 
emberek hozzáállása más volt az erőszakhoz, főleg a háború után, mint a mai — 
szűkítsük le — értelmiségé; másképp működtek bizonyos gátlások.) Ezeken kívül 
a vádlott többnyire nem szólalt meg, viszont határozottan tagadott minden 
kegyetlenkedést. Azt vallotta, parancsba adta, hogy nem lehet bántalmazni a  
foglyokat.

Ügy tűnik tehát, hogy a vádak többsége igaztalanul érte Latorczayt, de annyi 
biztos, hogy megfelelő bizonyítékok híján ítélték végül is halálra, és végezték ki. Ha 
kimondhatjuk, hogy a vádak nem feleltek meg az igazságnak, mégis helyt adtak 
nekik, hogy a népbíróság nem vette figyelembe az ellenkező értelmű vallomáso
kat, hogy a vádak megfelelnek a tárgyalás előtti vádaknak, és a tárgyalást gyakor-

120 Elgondolásom mellett azzal érvelek, hogy egyrészt Latorczay elítélésével a per elérte célját, hiszen 
megvolt a  helyi fehérterrorista. Másrészt nem lett volna értelme a későbbiekben kiskaliberű 
koncepciós perekét kreálni, elítélni még néhány jelentéktelen „burzsoá szimpatizánst”. Harmad
részt: a tanúk még nem lehettek tisztában a rendszer működési mechanizmusával,

121 52 éves, mezőőr felesége. 74. 1.
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lat iag feleslegesnek minősíthetjük, akkor kimondhatjuk, hogy ez a p er—koncen- 
ciós per volt. ^

Illetve, nem egész pontosan. A per sok jellemzője megfelel egy koncepciós per 
sajátosságainak, mégis lényegbevágó különbségek vannak. Az, hogy a bíróság nem 
elfogulatlanul viszonyult a vádlotthoz; az, hogy a tanúk többsége túlzott, kikerekí
tette vallomásait; az, hogy a bírák ennek helyt adtak, hogy a tárgyalás semmit nem 
változtatott Latorczay megítélésén, hogy a védelem jogos kérvényeit sorra eluta
sították, hogy a sajtó már a tárgyalás előtt bűnösnek kiáltotta ki,12* és hogy a 
tárgyalás bizonyos mértékig a közönségnek szólt, mind-mind egy koncepciós per 
kellékeit idézik.

Ismét egy egyszerűnek látszó helyzet áll előttünk: Latorczay Lőrinc egy kreált 
népbírósági per áldozata lett. Csakhogy nem erről van szó. Ez a per nem volt 
kreált. A végeredmény nem volt előre garantált, előre látható. A népbíróság nem 
tudta a per elején, hogy pontosan milyen ítéletet hoz majd, a tanúk sem úgy 
mentek oda, hogy tudták volna, mit is várnak tőlük. És ami a legfontosabb: 
valószínűnek tartom, hogy nem voltak utasítva semmilyen pártközpontból123, már 
csak azért sem, mert a népbíróságba a Függetlenségi Front pártjai124 delegálták a 
tagokat. Mindezt megerősíti Latorczay folyamatos kérvényezése és fellebbezései, 
hiszen a későbbi koncepciós pereknek a vádlottai ugyanúgy részesei voltak a 
színjátéknak, mint a bírák és a tanúk.125 Amennyiben Latorczay előre tudott vagy 
sejtett volna valamit a per végkimenetelről, minden bizonnyal értelmetlennek 
érezte volna a harcot igazáért. (Egyébként, a tárgyalás folyamán valószínűleg 
kezdett már sejteni valamit, ezért is kérte perének más népbíróságnál való 
folytatását.)Másrészt, a klasszikus értelemben ez a per semmiképpen nem koncep
ciós. A kommunisták pártja még nem az egyetlen pártja az országnak, mégha ez 
idő tájt legmeghatározóbb ereje is. Ez az ítélet még nem a terror eszköze, nem a 
hatalom megszilárdításának és a még létező ellenfelek likvidálásának a fegyvere. 
A párt még nem uralkodik, nem irányíthatja ilyen mélyrehatóan a társadalom 
életeét. A vádlottat népellenes bűnök, régebben elkövetett tettek miatt ítélték el, 
nem az „imperialistákkal való összeesküvésért”, nem vették elő az 1946. VII. 
tc.-t, mely a köztársaság védelméről intézkedett, és amely valóban könnyen 
válhatott kreált perek alapjává. ( vIem kell talán mélyebben kifejtenem, hogy 
mennyire nem körvonalazható jogilag pontosan egy ilyesfajta cselekmény, és épp 
ez a jellemzője teszi a törvényt alkalmassá hasonló módon való felhasználására.) 
1947 végén még csak érlelődött a fordulat, az MKP még csak törekedett a hatalom 
átvételére a Szovjetunióval a háta mögött.126

122 Vő. a Rajk-perrő! Major i. m. 412.1.
123 Pozitív bizonyítékom nincs rá, nem találtam. Viszont az ellenkezőjére sem. A gondolatmenet 

szempontjából ráadásul nem sokat számít, vajon utasítva voltak-e. Ebben az esetben az lesz a 
kérdés, hogy vált ez lehetővé, miért fogadták el az emberek az utasítást, és ezt magyarázhatjuk a 
szövegben leírt okokkal is.

124 Magyar KonimiimstaPárt,SzociáldemokrataPárt, Független Kisgazda Párt, Nemzed Parasztpárt, 
Polgári Demokrata Párt és a Szabad Szakszervezetek.

125 Hannák Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Bp., 1992. 592.1.
126 Mo. a XX. sz.-ban. 3 2 3 -3 3 3 .1
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Ennek ellenére a perben a szenvedélyek magasra csaptak, és kavarogtak az 
indulatok. Láttuk, hogy a tárgyalást erőszakosan és céltudatosan folytatták le a 
népbírák, a tanúk pedig „segédkeztek” ebben; kegyetlen és embertelen bűntet
tekkel vádolva Latorczayt. Miért volt erre szükség? Mi tette ezt lehetővé? Egyálta
lán, mi játszódott itt le valójában? Mi váltotta ki mindezt, és miért történt így? A 
következőkben ezekre a kérdésekre keresek választ - hiányosan - és csak részlete
iben megvilágítva a problémát.

Véleményem szerint Miskolcon 1947-1948 fordulóján egy — nevezzük így — 
„spontán koncepciós per" játszódott le. Mit értek ezalatt?

Mint írtam már róla, lényegében arról van szó, hogy a per saját törvényeinek 
engedelmeskedik, nem irányítja senki felülről, a résztvevők gyakorlatilag önálló
an, szabadon döntenek, és cselekszenek, mégis valamiféle justizmord lesz a 
végeredmény. A kísérteties hasonlóságok ellenére egy koncepciós tárgyaláshoz, e 
per vádjainak volt alapjuk, nem teljes egészükben légből kapottak, koholtak 
voltak. (A koholt, azt hiszem, abszolút helytelen kifejezés erre a helyzetre.) A 
koncepciós perekben már totalitárius kormányok állnak szemben a vádlottal, és 
az ilyenek pusztán emberi voltuk miatt üldöznek embereket, azokon éppen 
ártatlanságuk a legfőbb átok.127 Míg Latorczayt semmiképp sem tekinthetjük 
teljesen ártatlannak — legalábbis morális szempontból nem —, bár népellenes és 
háborús bűntettek vádjai alól gyakorlatilag felmenthető lett volna.

Azt kell megtalálnunk, mi vitte rá a per szereplőit, bírákat és tanúkat, hogy úgy 
tegyenek, ahogy tettek. Nem moshatjuk egybe a népbíróság tagjait a vád tanúival, 
hiszen, például, a tanúvallomást tevőketjóval kisebb arányszámban motiválhatták 
politikai indítékok, a hatalmi harc helyzete.

Nagyon fontosnak tartom — éppen a per „spontán” jellege miatt — a lélektani 
motivációkat. Szó volt már a második világháború minden addigi háborúnál 
nagyobb borzalmairól. Amennyiben az anyagi pusztítás technikai lehetőségeire 
gondolunk, ezekből is bőven kijutott Magyarországnak: a szövetséges légierő 
bombázásai, Budapest ostroma, a nácik módszeres rombolása és termelőeszköz 
elszállításai, például. Emberéletben is soha nem látott veszteség érte az országot. 
A magyar társadalom ráadásul még nem ismerte a háborúig a munkaszolgálatos 
egységeket és a deportálások rendszerét. Ehhez jön még, hogy alakosság már 1943 
végén a háború közeli végére készült, már biztosra vették Hitler vereségét, és a 
jövő tervezésén munkálkodtak.128 Nem meglepő, hogy ilyen súlyos szenvedések 
elkeseredetté tették az embereket, és gyűlöletüket fájdalmaik vélt vagy valós 
okozójára fordították. Ezért is voltak olyan agresszívak a tömeg megnilvánulásai 
az első — népítélet jellegű — népbírósági perekben, gondoljunk az Oktogon-téri 
akasztásra, ahol még a hullákat is megtámadták.129 Nem véletlenül mondta Dulin

127 Arénát i.m. 354.1.
128 Például a szárszói találkozón, ahol ugyan nem a lakosság vett részt, de az ország egy nagy részének 

hangulatát jól illusztrálja. Vő. Mo. a XX. sz.-ban. 239.1.
129 M ajori, m. 33—34.1.
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Jenő, a Kisgazda Párt soraiból, hogy „...hálásak lehetnek a bűnösök, hogy nem 
közvetlenül a nép ítél.”130 Az emberekben még 1947-ben is ott munkálhatott tudat 
alatt a félelem mindezen szörnyűségek visszatértétől. Közösségi, csoportos féle
lem volt, s járványszerűen teijedt. Nem konkrét félelem volt a háború újrakezdé
sétől, hanem valami megfoghatadantól, attól, hogy holnap megint elkezdődhetnek 
a rettegés napjai. S ez a fajta terjedő félelem egész csoportokat hathatott át, s 
idézhette elő megzavarodásukat.131

Bármennyire is tisztában vagyunk azzal, hogy á vallomások túloznak, látnunk 
kell azt ís, hogy ezeket az embereket valóban valami trauma érte. Nem minden 
alap nélkül mentek el tanúskodni, amikor arról hallottak, hogy „iiépbíróság elé 
kerül az ellenforradalmi hóhér”. Valós sérelmek érték őket 1919-^1921 között a 
Katonai Nyomozó Osztályon, hiszen nem állíthatjuk, hogy az összes tanú hazu
dott, sőt, abban biztosak lehetünk, hogy Szim segédei sokszor túllépték hatáskö
rüket, és sokkal brutálisabbak voltak parancsnokuknál. Mint láttuk, egyik oka 
lehetett indulataik ilyen mértékű felkorbácsolódásának a háború is. Úgy érezhet
ték, ebben a perben jogos bosszút állhatnak a háborúért felelős rendszer egyik 
tagján.132 133 (A népbírósági perek, egyébként, szándékuk szerint az elmúlt rendszert 
is kívánták a vádlottak-padjára ültetni.193) Az emlékezés felélesztette a majdnem 
harminc évvel azelőtt elszenvedett sérelmek fájdalmát és keserűségét, és az 
újonnan szerzett fájdalmak fölerősítették ezeket. így gyakran nem is az esemé
nyekre emlékeztek, csak arra, milyen szörnyűek voltak ezek számukra. Összekap
csolódva mindezek a háború friss borzalmaival, alapját adhatták a vallomások 
keletkezésének. Az efféle kettős, továbbgerjesztett ijedtség és frusztráció olyan 
érzelmi szituációt hozhatott létre, amelyben a nagy yedtséget csak nagyfokú - a 
vallomásokban áttételesen jelentkező — brutalitással lehetett kompenzálni.134 
Véleményem szerint ezek a lélektani okok segítenek megérteni, mit is takar 
valójában a per „spontán” jelzője, azzal együtt, hogy e hatások alól a bírák sem 
vonhatták ki magukat, hisz ók is ugyanolyan emberek voltak. A per hangulata 
benne volt a kor levegőjében.

Ezt tetten érhetjük a per „koncepciós" jellegét jobban megvilágító politikai 
tényezők működésében. 1947-ben ezek inkább a propaganda szintjén nyilvánul
tak meg, mintsem konkrét utasításokban, tettekben, így eredményei is inkább az 
emberek gondolkodásában csapódtak le, tovább erősítve ellenérzéseiket.

1947 őszétől kezdve élesedett a hatalmi harc a Szovjetunió által megszállt 
övezetben. Ez év szeptemberében fölállították a kommunista pártok Tájékoztató

130 Idézi Zinner. Adalékok... 148.1.
ISI Pierre Mannoni: A félelem. Budapest, 1991. 8.1.
132 „A 25 éves ellenforradalmi reakció minden árnyalata nemzeti érdekeink árulója lett. * - A Magyar 

Front (Békepárt, Független Kisgazdapárt, Kettős Kereszt Szövetség, Szociáldemokrata Párt) 
alapító kiáltványából In: Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből 
3. k. 1935-1945. Budapest, 1964. 507 -510 .1 . (508.1.)

133 Lukács i. m. 97.1.
134 Mannoni i. m. 15.1.
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Irodáját, amely nem utolsósorban a szovjet befolyást volt hivatva erősíteni.133 1948 
márciusában, a Latorczay-per főtárgyalásának időpontjában tartották az SZDP 
XXXVI. kongresszusát, ahol is határozatot hoztak az egységes munkáspárt létre
hozásának szükségességéről.135 136

A baloldali pártok ennek megfelelően szerették volna a népbíróságokat felhasz
nálni a régi elit leváltására, likvidálására, szorgalmazták is radikálisabbá tételü
ket.137

A sajtó is vért kívánt, a Szabadság 1945. március 15-i száma írta, hogy a legutóbbi 
tárgyalások „Nem elégítik ki a széles néptőmegek jogos igazságvágyát.”138

Az MKP észak-magyarországi lapja, a Szabad Magyarország, 1947. szeptember 
28-i számábanjelent meg egy dkk a „Szim-szanatórium rémregény érői”. Kifejezet
ten hangulatkeltő hangnemben beszámolt néhány bűntettről, a vádirathoz hason
lóan elégtelenül bizonyítva. A helyi sajtó még a vádiratnál is szadistább gyilkosnak 
állította be Szim Lőrincet.

1948 elején átalakult a népbíróságok összetétele is: kimaradtak belőle a Polgári 
Demokrata Párt és a szaktanács139 képviselői, tovább erősítve a baloldal túlsúlyát,

A hatalmi küzdelem élesedésével a stílusa is kíméletlenebb lett. Kezdett kialakul
ni a totalitárius párt és állama. (Nem érdektelen fölvetni, hogy vajon ebben a „pre- 
totalitárius” légkörben nem féltek-e előre az emberek, és nem ezt a félelmüket 
akarták-e levezetni egy előző rendszer bűnösein, utólag. Elképzelhetőnek tartom, 
hogy már akkor mintegy nem tudatosan frusztrálódhattak, hogy a hatalom megint 
valami egészen idegen képződmény lesz, mely számukra semmi jóval nem fog 
szolgálni. Mindenesetre ennek bizonyítása még további kutatásokat igényel.)

A kommunista párt — mint totális mozgalom — totalitárius módszerekkel lépett 
föl. Ezek közé tartozik, hogy előre jósolnak meg bizonyos eseményeket, ráadásul 
a csalhatatlanság igényével. Jelen esetben akihaló reakciós osztályokról van szó.140 
Ebben a történetben az erőszak célja már nem a megfélemlítés, hanem az 
ideológiai hazugságok utólagos korrigálása, gyakorlati igazságra váltása.141 Magya
rán, ha a kihaló osztályok nem halnak meg maguktól, majd megöli őket a Párt, így 
igazolva tételét. A népbírósági ítéletek súlyosságához ez is hozzájárult. Másrészt, 
mivel a kommunista rendszer Magyarországon a Horthy-rezsim fehérterroristává 
alakításával legitimálta magát, ennek „ánti világgá” való transzformálásával, szük
ség volt Miskolcon is egy „ellenforradalmi hóhérra”. Észak-Magyarországon a

135 Izsák Lajos: A polgári pártok felszámolása és az egypártrendszer létrehozása Magyarországon. In: 
Történelmi Szemle 1992. 1—2. sz. 61—95. L (61.1.)

136 Mo. a XX . sz.-ban. 323-328 .1 .
137 Zinner. Adalékok— 153.1.
138 Major i.m. 144.1.
139 Bár a szaktanács 1946. III. 5-én alapítótagja volt a Baloldali Blokknak (Mo. a XX. sz.-ban. 284.1.) 

inkább a Blokk jobbszárnyához tartozott. Korábbi története is ezt mutatja: 1944 májusában 
fokozatosan a kormány elképzeléseinek szolgálatába állt, buzdított a  termelés fokozására, 
alapvetően lojális magatartásra intett. Vö. Pintér István: A Magyar Front és az ellenállás (1944. 
március 19 ,-1945 . április 4.). Budapest, 1970. 80—82- 1.

140 Arénát i. m. 432,1.
141 Uo. 425.1.
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munkáspártoknak nagy befolyásuk volt az ipari központok miatt, így a kommunis
táknak is, gondoljunk a MOKAN-komitéra. így lehetővé vált egy fehérterrorista 
megteremtése. Latorczay személye kiválóan alkalmas volt erre a  szerepre, mint a 
Katonai Nyomozó Osztály parancsnoka. Vádolható volt a megfelelő bűnökkel, és 
mint katona, sőt, mint vitéz standard összetevője volt a régi rendszernek. Ahogy 
Hannah Arendt is úja: „A gyanúsítottat azért tartóztalak le, mert képesnek tartják 
a személyiségéhez (vagy gyanított személyiségéhez) többé-kévésbé illő bűntény 
elkövetésére...”,4? Ha tudjuk azt, hogy a vád tanúinak igen nagy része volt 
kommunista, és majdnem mindegyikük alsóbb osztálybeli, könnyen érthetővé 
válik, miért alkothatták meg maguknak „Szim Lőrinc, a kegyetlen fehérterrorista” 
képét. (Ismételten ne gondoljunk konkrét gondolkodást folyamatra, sokkal 
inkább a tudatalatti működésére.) Megértjük, miért adtak annyi ánti-bolsevista 
szidalmat a szájába. Érthető lesz, miért kellett megvádolni az egykori vörös 
századparancsnokot árulással, és miért terhelték bűnlistáját anyák, nők, gyerme
kek és aggok megkínzásával. Ezek, alkalmasak voltak annak alátámasztására, hogy 
Szim minden emberi normát fölrúgva, vadállati ösztöneinek engedelmeskedve 
kegyetlenkedett, és nem alkalmas emberi társadalomban való együttélésre.

A totalitárius mozgalmak világképéhez tartozik, hogy a mozgalmat tekintik az 
emberiség haladó, progresszív, életképes részének, ami ezenkívül áll az ellenség, 
és halódik.142 143 Ám ez az ellenség mindig objektív, tendenciák hordozója, jelen 
esetben reakciós, fehér, imperialista, stb. A Pártnak folyton-folyvást új és új 
ellenségre van szüksége, hogy a mozgást, dinamizmust fönntartsa.144 Ezért is vált 
a népbíróság a bűnösök megbüntetése után a kommunista párt hatalmi törekvé
seinek eszközévé.

Hozzátartozik az ügyhöz az is, hogy mind a bolsevizmus, mind a nácizmus 
túllépett a „törzsi” nacionalizmus keretein, és így nem vehette sok hasznát 
azoknak, akik ehhez még mindig ragaszkodtak.145 Latorczay mint régi vágású 
magyar úriember beleesett ebbe a kategóriába. Az új rendszer, tehát, semmi 
hasznát nem vehette.

Végül megkell említenünk, hogy a polgári (modem) társadalmakban nagyfokú 
frusztráció élt az alsóbb rétegekben, hiszen számukra úgy tűnt, a véletlen dönti el, 
ki boldogul.146 Ez a ressentiment (Nietzsche) váltotta ki gyűlöletüket az anyagilag 
sikeresebb rétegek felé. Latorczay Lőrinc mint ennek a korábbi vezetőrétegnek a 
megtestesítője kiválóan alkalmas volt a bűnbak szerepére.147 Ami hiányzott, azt 
megteremtette pere lefolyása kapcsán a közvélemény, a sajtó, illetve — utólagos 
igazolásként — az ítélet.

Úgy vélem, e per leírása nemcsak a népbíróság vidéki munkájának jobb 
megismeréséhez nyújt adalékot, hanem segíthet megértenünk az átmenetet a 
valódi felelósségrevonás bíróságától a koncepciós perekig.

142 Uo. 518.1.
143 Uo. 460.1.
144 Uo. 516.1.
145 Uo. 308.1.
146 Uo. 166.1.
147 A per antropológiai vonatkozásait — bűnbakmechanizmus — egy további cikkben kívánom 

tárgyalni.
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