
ELŐSZÓ. 

Az emberek hamar felejtenek. — Pedig a mi velünk a prole
tárdiktatúra alatt történt, nem könnyű elfelejteni. Azt a szégyenfoltot, 
hogy ebben az országban a közhatalmat 133 napon át néhány 
sehonnai bitorolta, a magyar történelemből kitörölni nem lehet. •— 
Ezeréves alkotmányunk és nemzeti önérzetünk gyalázata ez, melyre 
lehetetlen szégyenkezés nélkül gondolnunk. Nagyon mélyre kellett 
sülyednünk, hogy ez velünk megeshetett. 

Hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján összeállítottam 
azok névsorát, kik e véres uralomnak áldozatul estek. Ezen össze
állítás szerint a négy és félhónapos rémuralom alatt 590 egyént 
gyilkoltak le nagyobb részt teljesen ártatlanul. Egymaga Szamuelly 
Tibor száznál több ártatlan polgárt gyilkoltatott le. Ez a szám 
és névsor azonban nem teljes. Hiányzanak az adatok azokról 
a területekről, a melyek időközben elszakittattak. Nincsenek benne 
azok sem, akik kétségbeesésükben öngyilkosok lettek vagy a szen
vedett bántalmazás és fogvatartás folytán utóbb elhaltak. Végre 
nem volt megállapítható azoknak a szerencsétleneknek száma sem 
kiket egyes vörös parancsnokok a harctéren a vörös hadsereg 
kebelében kivégeztettek vagy akiket ellenforradalmi harcokban, 
ellenforradalmárok öltek meg. Valószínűleg ezeknek száma is kitesz 
még pár százat. 

Az egyes eseteknél előadott tényállás hivatalos jelentésekből 
és birói ítéletekből van véve. Rövid, száraz adatok, melyek legtöbbjét 
azonban lehetetlen megindulás nélkül olvasnunk. Hosszú sorozata 
ártatlan vértanuknak, halálos vergődése a felbomlott államhatalom 
által védtelenül magára hagyott polgároknak. Hazafias föllángolások, 
halálmegvető, bátor megnyilatkozások, melyek büszkeséggel tölt
hetnek el bennünket. A gyilkosok uralma mégsem volt teljesen 
zavartalan-. 

Csatoltam a népbiztosok teljes névsorát is. Lássuk együtt, 
kik parancsoltak négy és fél hónapon át az ezeréves történelmi 
Magyarországnak s kik a felelősek azért, hogy az emberek százait 
legyilkolták, ezreit börtönbe vetették s százezreit kirabolták. 



IV 

A ki ezt az időt átszenvedte, természetesnek találja, hogy 
a megtorlás nem maradhatott el. Végre is büntetlenül gyilkolni és 
rabolni talán még sem lehet! Parisban 1871-ben a kommün két
hónapos uralma után 17.000 embert lőttek agyon, ötvenezret tar
tóztattak le. Ebből az ötvenezer emberből 14.000 embert ítéltek el, 
kétezret fölmentettek s harmincnégyezret bizonyítékok hijján ideigle
nesen szabadon bocsátottak. A megtorlás elől 100.000 ember szpkött 
külföldre. Nálunk, bár a bűnvádi eljárás mintegy 70.000 ember ellen 
indult meg s körülbelül 15.000 ember került előzetes letartóztatásba, 
bíróságaink mindössze 6000 embert ítéltek el, 2500-at fölmentettek, 
a többi ellen pedig, részben kegyelem folytán is, a bűnvádi eljárás 
megszűnt. Ha még hozzátesszük, hogy a 6000 elitéltből mintegy 
2000 ember kegyelmet kapott s háromszáznál többet az oroszoknak 
kellett kiadnunk, s hogy a birói ítéletek alapján kivégzettek száma 
alig haladja meg az ötvenet és ma már csak 400 kommunista elitélt 
ül letartóztatási intézeteinkben, megállapíthatjuk, hogy a bűnvádi 
üldözés az átélt borzalmakkal szemben mértéket tartott. Bíróságaink 
a tömegbüncselekményekre tekintettel a gyorsított bűnvádi eljárás 
szabályai szerint ugyan, de öt tagból álló tanácsokban és a büntető
törvénykönyv alapján ítélkeztek. 

A kommunista bűnügyek beható ismerete kapcsán nem hall
gathatok el egy-két megjegyzést. 

Októberi fölfor,dulás nélkül nálunk nem lehetett volna kommu
nista uralom. A proletárdiktatúra föltételeit az 1918. október 31-iki 
fölfordulás teremtette meg. Iszonyú felelősség terheli azokat, kik 
a magyar katona kezéből a fegyvert kiverték. A ki a rendet fölborítja, 
számolni tartozik azzal, hogy a megindult áradatot föltartóztatni 
nem bírja. 

Másrészt kétségtelen, hogy a vörös uralom abban a formában, 
a hogy nálunk dühöngött, erőszakra és gyűlöletre nevelt munkás 
tömegek nélkül nem lett volna megvalósítható. Pár száz kommunista 
a szervezett munkások százezreit nem terrorizálhatta. A munkás 
vezéreknek tehát szakítaniuk kell az osztályharc, osztálygyülölet, 
erőszak és forradalom jelszavaival. 

Egy tanulságot a hatalom birtokosai is levonhatnak a történ
tekből: Több erélyt a hatalom gyakorlásában, több ellenállást 
a hatalom megtartásában ^ több megértést a munkáskérdésekkel 
szemben. Ezt a nemzetet csak eréllyel és szeretettel lehet kormányozni. 

Budapest, 1922. december hó 1-én. 
Pr. Váry Albert. 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 
és foglalkozása 

1. Dr. Vermes, 
Gyula 
fővárosi hittanár, 
a keresztény szo
cialista-párt főtit. 

2. Ifj. Jaczenkó 
András 
vörös katona 

3. Oláh Rózsi 
kassai lakos 

4. Sarudi Battik 
Béla 
29 éves, nőtlen, 
orvostanhallgató, 
tart. főhadnagy 

5. Piros Jenő 
37 éves, nős, ke
reskedő 

6. K. Molnár 
József István 
36 éves, földmű
ves 

7. Lajcsák István 
59 éves, sertés
kereskedő 

8. Telek Fehér 
Mihály 
49 éves, községi 
másodbiró 
abonyi lakosok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Abaliget köz
ségközelében 
Petőczpuszta 
táján 1919. 
július 12. 
vagy 14. 

Abaujszántó 
1919. jul. 6. 

Abaujszántó 
1919. jul. 17. 

Abony 
1919. máj. 3. 

a ceglédi utón 
a postával 
szemben 

Abony 
1919. máj. 4. 

Abony 
1919. máj. 4. 

Abony 
1919. jun. 6. 

Abony 
1919. jun. 6. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Fölakasztás 
az utcán 

egy görbe fára 

Főbelövés 

A gyilkosság 
ürügye ' 

Ellen
forradalmár 

Ellenállás 

Állítólag 
gondatlanság 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

, A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Bozeró 
népbiztos (?) 

Szőke József 
géplakatos, 

politikai meg
bízott 

Számueíly 
Tibor 

27 éves, izr. 
vall. újságíró, 

népbiztos 

Vész
törvényszék 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös kato
nák, állítólag 
Hentz János 
ésMajor nevű 

bánya
munkások 

Miskovics 
Gáspár 

vörös katona 

Miklósi Gyula 
polit, meg

bízott 

Stern Mózes 
29 éves, 
izr. vall. 

terrorcsapat 
politikai 
megbízott 

Valószínűleg 
terroristák 



A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

Ifj. Jaczenkó András és társai, mint szabadságolt 
vörös katonák iddogáltak a korcsmában Abauj-
szántón 1919 július hó 6-án. Szőke József politikai 
megbízott kifogásolta ezt s katonáival együtt le
akarta fegyverezni ifj. Jaczenkót.és társait. — Ifj. 
Jaczenkó ellenállt, mire Miskovits Gáspár vörös
katona Szőke József fölhívására lelőtte őt. 

Tényállás ismeretlen. 

Mikor 1919. május 1-én a románok Szolnok alá 
értek, május 2-án Abonyból is elmenekültek á 
vörösök. Az ottani ellenforradalmi érzésű lakos
ság nemzetőrséget alakított, melybe belépett Csibrán 
József vörösőr is. A románok azonban megállottak 
Szolnok előtt, mire az elmenekült vörösök vissza
tértek május 3-án reggel Abonyba s kezdetét vette 
az ellenforradalmárok üldözése. Csibrán József, ki 
a vörösök menekülése után „fehér" érzelműnek 
mutatta magát, a vörösök visszaérkezésekor újra 
vörös lett s egy listát adott át a kommunista veze
tőknek és terroristáknak a fehér érzelmű lakosság
ról. Sok, embert letartóztattak, köztük Battik Bélát 
és társait. 

Battik Bélát Számuelly Tibor 5 perc alatt halálra 
itélte s délután Stern Mózes már föl is akasztotta. 
A neki fölajánlott vörös katonai parancsnokságot 
visszautasította, bátran halt meg. Holttestét este 
10 óráig a fán hagyták, ütlegelték. Másnap Piros 
Jenőt és K. Molnár József Istvánt a nemzetőrség 
szervezése miatt ismeretlen egyénekből álló vész
törvényszék halálra itélte és Stern Mózes ugyan 
arra a fára akasztotta fel őket Abonyban a melyre 
Battik Bélát. Piros Jenő holttestét K. Molnárral 
vétették le, hogy helyébe őt akaszthassák. 

Lajcsák Istvánt és Telek Fehér Mihályt Ceg
léden több évi kényszermunkára ítélték s a ceglédi 
kir. járásbíróság fogházába helyezték el. Utóbb 
1919. jun. 6-án ismeretlen egyének kocsin Abonyba 
vitték őket s ott a vörös katonaság jelenlétében 
Beliczey Tibor földbirtokos kertjében elrettentő 
példaképen agyonlőtték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Szökésben 
vannak 

Miskovics Gás
pár 10 évi fegy
házra, Szőke 

József 3 l /2 évi 
fegyházra ítél

tetett 

Megszökött 

Számuelly Ti
bor öngyilkos 
lett, Stern Mó
zes megszökött, 
Csibrán József 

10 évi fegyházra 
ítéltetett 

J e g y z e t 

Pécsi kir. ügyész
ség 1921. szept. 23. 
kelt 1921. El. 1. A 
120. sz. jelentése 

Budapesti kir. bün
tető törvényszék 

1919. nov. 8-án kelt 
B. IV.5739/7. 1919. 
sz. és 1921. január 
20-án kelt B. Kgy. 
5739/8. 1919. sz. 

ítéletei 

Miskolci kir. ügyész 
1921. El. 1. F. 59. 

számú jelentése 

A kecskeméti kir. 
ügyész 1921. okt. 
31-én kelt 1920. 

El. 1/9.. 62. számú 
jelentése és a kecs
keméti kir. törvény

szék 1920. nov. 
10-én kelt B. 2164. 

1919. sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 
és foglalkozása 

9. Dohy Gábor 
42 éves, tartalé
kos főhadnagy, 
jákóhalmi közs. 
főjegyző 

10. Melkvi Antal 
47 éves, róm. 
kath., földműves 

11. Dobos László 
miklóspusztai 
gazdatiszt 

12. Görgey Árpád 
huszárőrnagy 
és neje 

13. Karpárup 
Viktória 
alsózsolcai 

• lakosok 

A gyilkosság 
íelye és ideje 

Abony, 
1919. máj. 4. 
vagy máj. 8. 

a ref. 
temetőben 

Akasztó, 
1919.jun.24. 

1919.jun.26. 

Alsózsolca, 
1919. május 
20-án d. e. 

a töltés 
melletti 

gödörben 

1 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyon lövés 

Fölakasztás 
fára 

Agyonlövés 
és 

agyonverés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmár 

Polgári 
osztályhoz 

tartozás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Állítólag 
Szamuelly 

Tibor 

Fuchs Gyula, 
Zombori 

Endre, Huber 
István és 

Niemetz Gyu
lából állott 

vésztörvény
szék, melynek 

vádbiztosa 
Braun Andor 
23 éves, izr. 
vall. betű

szedő, polit, 
megbiz. volt 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Farkas László 
26 éves, ceg
lédi lakos, 

terrorista és 
ismeretlen 
terrorista 

társa 

Az akasztást 
Gál József, 

Geszler 
Mihály és 
egy Barna 
nevű vörös 

katona 
végezte 

Kiss János 
24 éves, 

Kavasánszki 
István 23 
éves és 

Virág Imre 
21 éves 

földművesek, 
vörös 

katonák 

http://1919.jun.24
http://1919.jun.26
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Dohy Gábor 1919. május 2-án, mikor a vörösök 
a románok elöl elmenekültek, a vörösőrség meg-
bizhatlan tagjait kicserélte fehér érzelmüekkel és 
a tanácskormány egyes rendeleteit dobszó utján 
érvényteleneknek nyilvánította. Följelentés folytán a 
Jászberényben működött terrorcsapat parancsnoka 
Jákóhalmára indult, közben azonban Dohyt már 
elfogták, előbb Ujszászra, majd Szolnokra Szamuelly 
elé vitték, a ki a vasúti kocsiban pár pillanat alatt 
kihallgatta és halálra ítélte. Kivégzése végett Abonyba 
vitték, hol a temetőben agyonlőtték, ruháit elrabolták. 

A Petzkay-féle zászlóalj egy különítménye 1919. 
június 24-én Fuchs Gyula századparancsnok veze
tése alatt Akasztó községbe ment az ellenforra
dalom elfojtására. 

Rögtön felállították a vészbíróságot, mely Melkvi 
Antal földművest még aznap golyó általi halálra, 
június hó 26-án pedig Dobos László gazdatisztet 
kötél általi halálra ítélte ellenforradalmárság gyanúja 
miatt. A tárgyalás alatt Zombori arculverte Dobost. 
Dobos a kötelet saját maga tette nyakába. Mind
ketten hősiesen és bátran viselkedtek. 

Ugyanekkor halálra ítéltek még 6 embert, de 
utóbb azoknak megkegyelmeztek. 

Kiss János, és 2 társa 1919. május hó 20-án 
délelőtt fölfegyverkezve beállítottak özv. Görgey 
Árp^dné lakásába és fiát Görgey Árpádot keresték. 
Olyan durván és fenyegetőleg léptek fel, hogy 
özv. Görgeyné végül ruháját mellén kitárva így 
szólt: „Ide döfjetek, hogy tovább ne szenvedjek, 
de gondoljatok arra, hogy nektek is van ilyen öreg 
édesanyátok !" Kiss János és társai átkutatták a 
lakást, megittak félliter rumot, zsebre tettek 20 db. 
cigarettát és egy ezüst cigarettatárcát, aztán kimentek 
a kertbe. Ott észrevették, hogy Görgey Árpád és neje 
a kerten át a vasúti töltés felé menekültek. Utánuk 
rohantak, rajvonalba fejlődtek és valóságos hajtó-
vadászatot rendeztek. Mindegyikük több lövést 
tett utánuk, mig azok végre nyilván megsérülve 
futás közben a kubikgödrök között fölbuktak, 
letérdeltek és imádkoztak. Kiss és társai odaérve, 
újra lövéseket tettek reájuk, szuronyaikkal mind
kettőt átdöfték és azután puskatussal agyonverték 
őket. Az áldozatok agyroncsolás és gerincoszlop
törés folytán azonnal meghaltak. Kiss János ekkor 
Görgeynek kihúzta aranyóráját és láncát s leakasz
totta annak nyakáról látcsövét. A tettesek cselek
ményének oka kizárólag a polgári osrtály elleni 
gyűlölet volt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Ismeretlen 

Zombori Endre 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett. 

Gál József 
halálra ítéltetett, 

de büntetése 
kegyelemben 

15 évi fegyházra 
változtattatott át. 

Braun Andor 
15 évi fegyházra 

ítéltetett, a 
többi tettes 
szökésben 

Kiss János 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett. 

Kavasánszki 
István élet
fogytiglani, 
Virág Imre 

15 évi fegyházra 
ítéltetett 

1 
J e g y z e t 

Kecskeméti kir. 
ügyészség 1920. évi 
aug. 30-án kelt 920. 

El. 2/21. sz. 
jelentése 

Bpesti kir. btő 
trvszék 1920. máj. 

25-én kelt Kgy. 
1875/920. sz. ítélete 
és a kalocsai kir. 

trvszék 1920. 
június 2-án kelt 
Β 1145/921. sz. 

ítélete . 

Miskolci kir. 
törvényszék 1920. 
május hó 11-én 

kelt 1919. B. 2352/7. 
sz. ítélete 



A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

14. Ismeretlen 
cigány 

15. Szigeti 
Gusztáv 
dégi kereskedő 

16. Kiss Ernő 
szentistváni 
segédjegyző 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Aszód és 
Bag között 
1919. máj. 4. 

Balaton
kenese, 

1919.ápr.30. 

Borsod
ivánka, 

1919. máj. 4. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 
és össze-
szurkálás 

Agyonlövés 
és roham

késsel való 
agyonszurás 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárokkal 

tartás 

Ellen
forradalmi 

érzület 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Halálra ítél
ték: Lusztig 
Arnold 28 

éves, izr.vall. 
nyomdász, 
veszprémi 
pol. meg
bízott és 
Pervanger 

Mihály 
26 éves, 

rkath., vas
es rézöntő, 
terrorista
parancsnok 

Nagy József 
28 éves, 
ref. vall., 
hentes és 
mészáros, 
debreceni 

vörös 
század

parancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Weisz József 
22 éves, izr. 
kereskedő
segéd és 

Freifeld Béla 
20 éves, izr. 
Cserny-féle 
terroristák 

Csomor 
Gábor 

Cserny-féle 
terrorista 

Ismeretlen 
terroristák 
és vörös 
katonák 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

1919. május 2-án a Hatvanban állomásozó iglóí 
géppuskások egy szakasza a frontról nemzetiszínű 
zászlóval vonult be a városba, hol azt hitték, hogy 
vége a diktatúrának. Budapestről erre mintegy 30 
főnyi Cserny-féle terrorista ment le Hatvanba és 
a Jakab-féle zászlóalj segítségével leverték az iglói 
géppuskásokat. Weisz József és Freifeld Béla 
terroristák elfogtak itt egy cigányt, kit autójukon 
Aszód felé vittek. A terroristák a cigányról azt 
hitték, hogy az iglói géppuskásokhoz tartozik. 
Aszód és Bag között a vasúti vágányok mentén 
a cigányt leszállították az autóról és lelőtték. Mikor 
a lövésre nem halt meg, rohamkéssel szurkálták 
össze. 

A veszprémi vörösörök 1919. évi április 27-e 
táján letartóztatták Lustig Arnold veszprémi telj
hatalmú politikai megbízott parancsára Szigeti 
Gusztáv dégi kereskedőt, kit azzal gyanúsítottak, 
hogy gróf Festetich Sándor volt hadügyminisztert 
szökéséig magánál rejtegette. A vörösőrök Szigeti 
Gusztávot és a tőle elvett 11.000 korona készpénzt 
átadták Pervanger Mihálynak, aki mint terror
parancsnok Lustig Arnold mellett müködötf Vesz
prémben 50 tagú terrorcsapatával. Április 30-án 
Pervanger Mihály Lustig Arnolddal történt meg
állapodás után átadta az addig a pincében fogva-
tartott Szigeti Gusztávot Csomor Gábor terroristá
nak azzal, - hogy ki kell végeznie és erről bizonyí
tékot is kell ho'znia. Csomor Gábor terrorista 
Szigeti Gusztávot kocsin Balatonkenesére vitte és 
esti 9—10 óra között a Balatonnak egy kis kiemel
kedő sziklájára helyezve közvetlen közelből revol
veréből főbelőtte, majd mivel ez nem halt meg, 
rohamkésével 16 szúrást ejtett rajta. Azután levágta 
egyik fülét, visszament Veszprémbe és átadta 
Pervangernek bizonyítékul a levágott fület. Lustig 
Arnold és Pervanger Mihály a fül láttára örültek 
és nevettek. Másnap Pervanger a Szigeti Gusztávtól 
elrabolt pénzből 5000 korona jutalmat adott Csomor 
Gábornak. 

Debrecenben 1919. évi április havában Stern 
Mózes vezetése alatt egy terrorcsapat alakult, mely 
utóbb Nagy József vezetése alá került. Ez a csapat 
1919. május 4-re virradó éjjel az ellenforradalom 
leverése végett rajvónalba fejlődve Borsodivánka 
község ellen intézett támadást, azt gépfegyver és 
puskatüz alá vette, miközben egy ismeretlen terro
rista golyója Kiss Ernőt megölte. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Adatok 
hiányoznak 

Lustig Arnold 
megszökött. 
Pervanger 
Mihály és 

Csomor Gábor 
egyéb ügyek 

kapcsán halálra 
ítéltettek és 

kivégeztettek 

Nagy József 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett 

J e g y z e t 

Budapesti kir, 
ügyészség 44622' 
1920. k. ü. sz. vád-

inditványa és a 
pestvidéki kir. 

ügyészség 1921. 
okt. 3-án kelt 1920. 
El. 1. A. 68 210. sz. 

jelentése 

Budapesti kir. 
btő törvényszék 
1919. dec. 9-én 

kelt Bkgy. 8931/ 
919. sz. és 1920. 
ápr. 17-én kelt 

Kgy. 2567/920. sz. 
ítélete 

Egri kir. törvény
szék 1920. dec. 

6-án kelt 
B. 3106/920. sz. 

ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 
és foglalkozása 

17. Berec Bóza 
János 
borsódnádasdi 
gazdálkodó 

18. Udvardy Ferenc 
19. Udvardy Antal 
20. Derdák János 
2 1 . Pásthy Lajos 
22. Tonka Antal 

nemesbödi pol
gárok, továbbá 

23 . Polgár Kálmán 
alsómesteri és 

24. Farkas János 
Emilia-majori 
lakos, föld
művesek 

25. ifj. Tomanek 
József 

26. B. Kiss József 
bölcskei 
lakosok 

27. Pescha 
- Oszkár 

21 éves 
tengerész 

A gyilkosság 
lelye és ideje 

Borsód-
nádasd 

határában, 
1919. 

aug. 29. 

Bőd, 1919. 
máj. 28. 

Bölcske, 
1919.jun.21. 

Budafok, 
1919. 

mára 24. 
este 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Polgári 
osztályhoz 

tartozás 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellen
forradalmár 

A budafoki 
munkás

tanács autó
ját igazoltatta 

s mivel az 
nem állt meg, 

utána lőtt s 
a lövés 

a munkás
tanács két 
tagját meg
sebesítette 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Aranyos 
György 

kormányzó
tanácsi biztos, 

Tánczos 
Vendel 

vádbiztos 

Esztráb János 
festő, Polla-
csek Gyula 
szobrász, 

Beck Ferenc 
kőműves, 

Krausz János 
szobafesfő, 
ifj. Bleicher 
Pál lakatos, 

Stréhn Károly 
fhadnagy, 

Andra János, 
Keck Ferenc 
mint rögtön
itélő birák, 
forradalmi 
tanácstagok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

ismeretlen 
vörös 

katonák 

Vörös 
katonák 

Stelczenbach 
volt tényleges 

főhadnagy 
vezetésévél 

Ismeretlen 
vörös 

katonák 

Klie Antal 
vas- és fém
öntő, Zsíros 
Gyula fehér-
nemütisztitó 
segéd, Foltin 

Pál gyári 
munkás, 

Glasz Ágos
ton rendőr, 
vörös kato
nák. A sor
tüzet Andra 

János 
vezényelte 

http://1919.jun.21
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A románok elől visszavonulásban levő vörös 
katonák agyonlőtték, szekerét és két lovát elra
bolták. 

Bőd községben 1919. május 28-án azért, mert 
a vörösök állítólag az egyházi szereket el akarták 
vinni, ellenforradalmi mozgolódás volt észlelhető. 
Erre legnagyobbrészt iigetujfalusi vörös katonák
ból álló csapat vonult ki ellenük. Tüzelésükre a 
bődiek elmenekültek, de segítségükre jöttek Vát 
felől a polgárok, kiket a vörösök géppuskatüzelés
sel fogadtak. Hét polgár halt meg agyonlőve, össze-
szurva ; öt ember súlyos sérülést szenvedett. A 
lövöldözésben résztvettek Vadkerty Ferenc és 
Bognár Jenő. 

Madocsán 1919. június 20-án ellenforradalom 
ütött ki. Aranyos és Tánczos Szekszárdon egy 
csapatot szerveztek az ellenforradalom leverésére. 
Ez a csapat Faddon, Pakson, Dunakömlődön 
keresztül Madocsára ment, rajvonalba fejlődött, 
behatolt Madocsára s a Bölcskéről amadocsaiak-
nak segítségére jövő ifj. Tomanek Józsefet sziven-
lőtte, fejét szétverte, szemét kivette, B. Kiss Józsefet 
agyonlőtte, másokat súlyosan megsebesített, ütle
gelt s vagy 150 ellenforradalmárt összefogott. 

Pescha Oszkár Érd és Nagytétény között 1919. 
márc. 24-én 7—8 emberből álló tengerészcsapat
tal kötelessegszerüleg megállásra szólított egy 
száguldó autót, melyen a budafoki munkástanács 
tagjai ültek. Minthogy az autó nem állt meg, utá
nuk lőtt s két egyént megsebesített. 

Erre a munkástanács tagjai az autóról leszáll
tak, Peschát letartóztatták, átalakultak rögtönitélő 
bírósággá s őt halálra ítélték s agyonlövették. 
Hogy a vörösőrök — esteiévén— jól célozzanak, 
Peschát összekötözve a fal mellé ültették és szá
jába égő szivart adtak. Minthogy Pescha a lövések 
után nem halt meg, Foltin Pál közvetlen közelről 
revolverrel a haldokló sértett szivébe lőtt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Vadkerty Ferenc 
6 évi fegyházra, 

Bognár Jenő . 
3 évi fegyházra 

ítéltetett 

Aranyos György 
és Tánczos 

Vendel meg
gyilkoltatott 

Esztráb János 
és társai 

3—8 évi fegy
házra ítéltettek 

J e g y z e t 

Borsodnádasdi 
csendőrőrs 1920. 

jul. 6-án kelt 
309/920. sz. 

jelentése 

Szombathelyi kir. 
törvényszék 1920. 
nov. 16-án kelt 

Β II. 2543/9/1920. 
sz. ítélete 

A szekszárdi kir. 
ügyésznek 1922. 
jan. 19-én 1921. 
El. 1. A. 49. sz. 

jelentése 

Pestvidéki kir. 
törvényszék 1920. 

jul. 14-én kelt 
Β VII. 3552/919. 

sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
ν neve, életkora 

és foglalkozása 

28. Nemes Géza 
terrorista 

29. HerczegGéza 
__ nős, bank-
"" hivatalnok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Budapest, 
1919. máj. 3. 
Országház

tér 

Budapest, 
1919. jun. 

24-én reggel 
5—6 óra 
között a 

Markó-utcai 
főreáliskola 

torna
termében 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Budafokon 
rabolt 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Forradalmi 
törvényszék : 

Pasztirk 
Mihály, 

Posztpihál 
Ferenc, 
Rózsa 

Rósenfeld 
Izidor 

Budapesti 
forradalmi 

törvényszék : 
Schreier 

Lajos izr., 
szakács, 

vádbiztos, 
Rózsa Rósen

feld Izidor 
31 éves, izr. 

budapesti 
asztalossegéd 

Szirmay 
István 25 éves, 

rk. tvszéki 
jegyző, 

dr. Trattner 
Árpád 27 éves 

izr., bpesti 
ügyvédjelölt 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Ismeretlen 
vörös 

katonák 

Vörös 
katonák 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Bandi Ferenc terrorcsapatából Budafokon 1919. 
évi április hó végén visszamaradt Nemes Géza 
terrorista és három társa rablást követtek el s 
azonkívül több helyütt loptak. Ezért a forradalmi 
törvényszék Nemes Gézát halálra ítélte s az Ország-
Mz-téren 1919. évi május 3-án agyonlövette. 

Herczeg Géza Budapesten 1919. június hó 
22-én a Bazilika templomban a törvényes állapot 
visszaállítása érdekében zsidóellenes röpcédulákat 
osztogatott. A hivők közt ájtatosan térdelt Féder 
Márk, ki a templomban azt figyelte, nem üznek-e 
ott proletárellenes propagandát. Mikor a röpcédu-
lát megkapta, Herczeg Gézát letartóztatta. Herczeg 
Gézát másnap a forradalmi törvényszék halálra 
ítélte s harmadnap hajnalban agyonlőtték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Posztpihál 
Ferenc gép
lakatos 2 évi 

fegyházra, 
Rózsa Rósenfeld 
Izidor asztalos
segéd 3 évi fegy
házra iteltettßk 

Rózsa Rósenfeld 
Izidor életfogy

tiglani fegyházra, 
dr. Szirmai 

István halálra, 
dr. Trattner 

Árpád 15 évi 
fegyházra 
ítéltetett, 

Schreier Lajos 
megszökött, 
dr. Szirmai 
kivégeztetett 

J e g - y z e t 

Budapesti kir. 
btő törvényszék 

1920. jun. 4-én kelt 
Bkgy. 3687/6/1920. 

sz. ítélete 

Budapesti kir. 
btő törvényszék 

1920. jun. 7-én kelt 
B. 11315/7/919. sz. 

ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

A gyilkosság 
helye és ideje 

30. dr. Stenczel 
János 
ügyvéd 

31. Nikolényi 
Dezső · 
rendőr
fogalmazó 

32. Várkonyi 
Bálint 
dömsödi ma
lomtulajdonos 

33. Taubinger 
Géza 
budapesti lakos, 
ny. pénzügy
igazgató 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

Budapest, 
1919. ápr. 

23-ára 
virradó éjjel 

2—3 óra 
között a 

Markó-utcai 
főreáliskola 

udvarán 

Budapest, 
1919. június 
25-én este 

7 óra tájban 
az Irányi-
utcában 

Agyon lövés Ellen
forradalmár 

Agyonlövés 
Polgári 

osztályhoz 
tartozás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

dr, László Lőwy . 
Jenő 41 éves, izr, 
bpti ügyvéd, az 

összes forr. tvény-
székek politikai 

megbízottja, Korvin 
Klein Ottó 25 éves, 
izr., bpti banktiszt

viselő, a belügyi 
népbiztosság poli
tikai osztály veze-
tó'je, Büchler rtrpád 
vádbiztos, Horváth 
Károly 27 éves réf., 
csepeli lőszergyár! 

munkás, Gombos 
Ferenc 43 éves, 

ref.bpti géplakatos 
dr, Somogyi Károly 
25 éves izr,, jog-

gyakornok. Krámer 
Sándor 22 éves, 
izr,, bpti lakos, 
kereskedó'segéd, 

dr. Szirmayjstván 
25 éves, rkath., 
tvszéki jegyző, 

dr. Trattner Árpád 
27 éves, izr. bpti 
ügyvéd vádbiztos, 
Cserny József ter. 
par,, Rákos Ferenc 
izr. vall. hivatalnok 
forr. tvszéki elnök 
és a „Forradalmi 

kormányzótanács" 

Balogh 
Mihály 

38 éves réf., 
bpesti'vill.-

szerelő, 
politikai 

nyomozó 

dr. László 
Lőwy Jenő 
rendeletére, 

Krámer 
Sándor 
vezény
szavára, 

Dögei Imre 
23 éves, ref. 
bpesti vill.-

szerelő, 
terrorista, 
Kun Béla 
személyes 

testőrségének 
parancsnoka 
és 4 kara-

bélyos 
terrorista 

Kovács 
István 

25 éves, 
rkath., 

napszámos, 
vörös katona 



A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Budapesten 1919. évi április havában a prole
tárdiktatúra megdöntésére egy ellenforradalmi 
szervezet létesült, melynek tagjai voltak dr. Stenczel 
János ügyvéd és Nikolényi Dezső rendőrfogalmazó 
is. Árulás folytán többeket letartóztattak közülük 
és pedig : Sághy Tibort, Sághy Lászlót, Szalkay 
Ferencet, Papp Zoltánt, Wisinger Győzőt, Móricz 
Lórándot, Görgey Józsefet, dr. Stenczel Jánost, 
Nikolényi Dezsët. A budapesti forradalmi törvény
szék, melynek iagjai Cserny József, Horváth Károly 
és Gombos Ferenc voltak, Korvin Klein Ottó és 
László Lőwy Jenő rendeletére Stenczelt és társait 
Görgey kivételével 1919. évi április hó 22-én 
halálra itélte és ez ítéletet a forradalmi kormányzó
tanács Stenczel és Nikolényire nézve jóváhagyta. 
Dr. Stenczel János és Nikolényi Dezső az ugyan
akkor halálra itélt Várkonyi Bálinttal együtt 1919 
április 23-án hajnalban a Markó-utcai reáliskola 
udvarán agyonlövettek. Sághy Tibor és Sághy 
László a fogházban öngyilkos kísérletet követtek 
el. Várkonyi Bálintot a budapesti forradalmi tör
vényszék azért itélte halálra, mert Dömsödön 1919 
április közepén állítólag részt vett egy ellenforra
dalmi mozgalomban, melynek egy kommunista 
izgató áldozatul esett. 

A dömsödi községháza előtt ugyanis népgyűlés 
volt, melyen egy kommunista agitátor beszédet 
mondott. A nép nem akarta meghallgatni, sőt Föld
vári nevű gazda felszólította, hogy hagyja abba 
beszédét. Erre a kommunista agitátor revolvert 
rántott és Földvárit agyonlőtte. Ekkor a nép a gyil
kosra rohant és· agyonverte. 

A vörösök ennek folytán Várkonyi Bálintot és 
társait letartóztatták, Budapestre hozták s Várkonyit 
halálra ítélték és kivégezték. Várkonyi Bálint a 
második sortűz után is élve maradt, mire Dögei 
terrorista Krámer utasítására pisztolyával főbelőtte. 

Budapesten 1919. évi június hó 25-én este 7 
óra tájban Taubinger Géza nyűg. pénzügyigazgató 
az Irányi-utcából a Dunapart felé tartott, de egy 
vörös katona hátbaütötte és visszakergette. Taubin
ger visszafordult, de Balogh Mihály odakiáltott 
Kovács Istvánnak, hogy lőjje agyon azt a büdös 
burzsujt, „burzsuj pofája van", mire Kovács Tau-
bingert szó nélkül lelőtte. Taubinger Géza azonnal 
meghalt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Krámer Sándor, 
Dögei Imre, 

dr. László Lőwy 
Jenő, Korvin 
Klein Ottó, 

Gombos Ferenc, 
Horváth Károly 
halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 
A többiek külön

böző tartamú 
fegyházra 
ítéltettek 

Balogh Mihály 
életfogytiglani, 
Kovács István 

13 évi fegyházra 
ítéltetett 

Budapesti kir. 
büntető törvény
szék 1919. dec. 

19-én kelt 
B. 10303/11/1919. 

sz. ítélete és 
1920. április 

14-én kelt 
Bkgy. 10303/14. 

sz. ítélete 

Budapesti kir. 
büntető törvény
szék 1920. jan. 

29-én kelt 
Kgy. 9437/7/1919. 

sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

34. Id. Kiss Róza 
viceházmesternő 

35. Lemberkovits 
Jenő 
35 éves, r. kath. 
vallású, nős, 
honv.-százados 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Budapest, 
1919.június 
24-én este 

9 óra tájban 
a Márvány-u. 
40. sz. alatt 

Budapest, 
1919. június 

hó 24-én 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

* 

A gyilkosság 
ürügye· 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

; 

i 
• 
I 
I 

Ellen- j 
forradalmár j 

í 

Ellen- ' 
forradalmár 

j 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Réti Lesku 
Lajos 24 éves 
ref. vallású, 
bpesti asz
talossegéd, 
vörösőráégi 
kerületi lak

tanya pa
rancsnok, 

R'óth Ármin 
40 éves, izr. 

vallású, buda
pesti keres
kedősegéd, 

vörösőrségi 
kerületi h. 
laktanya

parancsnok, 
Herbst József 
23 éves, izr? 

vallású buda
pesti magán
hivatalnok, 

vörösőrségi 
ker. parancs

noksági 
előadó 

Weisz Fülöp 
politikai 

megbízott, 
27 éves, 

izr. vallású 
asztalos

segéd 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 
A gyilkosok 

soTsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Réti Lesku Lajos és társai vörös katonák 1919 
június hó 24-én este ellenforradalmárok után 
kutatták, betértek a Márvány-utca 40. sz. alatti 
házba s ott a lépcsőházban minden komoly ok 
nélkül Réti Róth Ármin biztatására s Herbst József 
segítségével agyonlőtte id. Kiss Rózát s rálőtt 
Riesz Ferencre, kit lövése bal felső lábszárán talált. 

Réti Lajos 
15 évi fegyházra, 

Róth Armin 
13 évi fegyházra, 
Herbst József 

12 évi fegyházra 
ítéltettek 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. febr. 24-én kelt 
Kgy. 9841/5/1919 

sz. ítélete 

, A június hó 24-iki ellenforradalom napján, 
mint az ellenforradalom egyik szervezőjét az Engels-
laktanyában Szegő politikai megbízott letartóztatta 
Lemberkovits Jenő századost és Filipecz Dénes 
főhadnagyot s a főkapitányságra vitték Jancsik 
előszobájába. Ott Weisz Fülöp a hivatali szobában 
revolveréből mindkettőre rálőtt. Lemberkovits meg
halt, Filipecz Dénes felgyógyult. Weisz Fülöp 
külön parancsban közölte az eseményt a legény
séggel, kijelentvén, hogy a tiszteket leterítette, 
mert „ha az elvről van szó, egy pár száz hulla 
az nulla". 

Weisz Fülöp 
öngyilkos lett 

Budapesti 
kir. ügyészség 

1920. jul. 12-én kelt 
El. 1. V. 36/920. 

sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

36. Effinov 
Grigory 

37. Jukelsohn 
Isay 
ukrán tisztek 

38. Dobsa Miklós 
19 éves, 
huszárzászlós 

39. Id. Hollán 
Sándor 
ny. államtitkár 

40. ifj. Hollán 
Sándor 
államtitkár 
(Apa és fia) 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Budapest, 
1919. jun. 
19-én éjjel 

Budapest, 
1919. ápr. 

20-án este a 
Batthányi-

palota 
pincéje 

Budapest, 
1919. ápr. 

23-án éjjel 
a Lánchídon 

A gyilkosság 
módja 

Dunába 
dobás 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

t 

Ellenforra
dalmárok 

Polgári 
osztályhoz 

tartozás 

Polgári 
osztályhoz 

tartozás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Kun Béla 
35 éves, izr. 
vall. magán

tisztviselő, 
népbiztos, 
továbbá 

Szamuelly 
Tibor 29 

éves, izr. vall. 
újságíró és 
Szamuelly 

László 
24 éves, 
izr. vall. 

hivatalnok 

Schön Gold-
berger Gábor 
23 éves, izr. 
vall. bpesti 
lakos, jog
hallgató, 

rendőrségi 
pol. megbíz. 

Cserny József 
27 éves, ref. 
vall. bpesti 
bőröndös-

segéd, 
terrorcsapat 
parancsnok 

Cserny 
József 

terrorista 
parancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Terroristák : 
Pergovácz 
Károly 26 

éves, rkath. 
budapesti 
vaseszter

gályossegéd, 
Szabó József 
24 éves, unit. 

budapesti 
kőműves-

segéd, 
Grémann 

János, 
Svingula Béla 

Groó Géza 
33 éves, ág. 
ev. vall. és 

Nyakas Nagy 
János 

terroristák 

Mészáros 
Sándor 

23 éves, ref. 
vall., vörös 
katona és 

Lázár Andor 
Endre 25 

éves, izr.vall. 
terrorista 



17 

A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Az ukrán tisztek Magyarországon fegyveres 
erőt akartak szervezni orosz hadifoglyokból az 
orosz tanácsköztársaság céljára. Az a gyanú merült 

1 fel, hogy Kun Béla és a magyar tanácsköztársaság 
1 ellen dolgoznak. Erre Kun Béla megparancsolta* a 
j terroristáknak, hogy tegyék el őket láb alól. Kun 
ί Béla azt parancsolta: „dobjátok őket a Dunába!" 
1 Szamuelly Tibor hozzátette : „Nehogy lőjjetek, 
j kössetek követ a nyakukra s ugy dobjátok a 
1 Dunába!" A terroristák levitték őket a Dunára, 
j levetkőztették, kezeiket hátrakötözték, nyakukba 
! köveket akasztottak, majd puskatussal fejbeverték 
I s belelökték a Dunába. Másnap az ukrán tisztek 
1 különvonatát kirabolták. 
1 
! 

i 

Dobsa Miklós huszárzászlós 1919 április 20-án 
husvétvasárnapján apjával a Dunakorzón sétált, 
mikor igazolás céljából Schön Goldberger Gábor 
elé állították. Schön Goldbergeraek nem tetszett a 
nyalka uri fiu, átkísértette a terroristáknak a 
Batthányi-palotában levő laktanyájába Csernyhez 
azzal, hogy „küldjék gajdeszbe". Cserny terror
parancsnok átadta őt Groó Géza és Nyakas Nagy 
János terroristáknak, kik levitték a pincébe, ott 
össze-vissza verték, kínozták, majd agyonlőtték, 
kifosztották s holttestét még aznap este bedobták 
a Dunába. 

Mikor a románok elhatározták előnyomulásukat, 
j a kormányzótanács túszok szedését rendelte el. 

1919 április hó 23-án éjjel a terroristák elhurcolták 
lakásukról többek közt a két Hol Ián Sándort is. 
Útközben a Lánchídon az autóról leszállították a két 
Hollánt, a Lánchíd karjához állították s Mészáros 
Sándor vöröskatona és Lázár Andor Endre terrorista 
hátulról főbelőtték és a Lánchidról a Dunába dob
ták. A két Hollán nyugodtan, szótlanul szenvedte 
el a rettenetes halált. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Szamuelly 
László, 

Pergovácz 
Károly 

és Szabó József 
halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 
Svingula Béla 

szökésben volt, 
1923. januárban 

került kézre 

Cserny József, 
Schön Gold

berger Gábor, 
Groó Géza, 

Mészáros Sán
dor, Löbl Mór, 
Steiger János, 
Papp Sándor, 
Küvér Lajos, 
Max Miksa, 

Bonyháti Tibor, 
Kakas Ferenc, 
Csomor Gábor, 

Neumayer 
Nagy Géza és 
Löscher Márton 
halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 

Lázár Andor 
Endre szökés
ben. Szökésben 
vannak még : 
Nyakas Nagy 

János, 
Rósen Antal, 

Trajla György, 
Radványi Kornél 
és Pető István 

J e g y z e t 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. jan. 21-én kelt 

B. 10082/919. 
sz. ítélete 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1919. dec. 9-én kelt 

Bkgy. 8931/80/1919. 
sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

41. dr. Berend 
Miklós 
egyetemi orvos
tanár 

42. Madarász 
Béla 
orvosnövendék 

43. Fery Oszkár 
csendőr-
altábornagy 

44. Borhy Sándor 
45. Menkina 

János 
csendőr
alezredesek 

46. Bodnár 
Gyula 
budapesti 
ácsmester 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Budapest, 
1919. jun. 

24-én d. u. 
a Mária 
Valéria
utcában 

Budapest, 
1919. jun. 

24-én éjjel 
Eskü-ut 6. 
szám alatti 
lakása előtt 

Budapest, 
1919. ápr. 
22-én éjjel 

a terroristák 
Mozdony
utcai lak

tanyájának 
pincéjében 

Budapest, 
1919. máj. 
3-án este 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonszurás 

Vizmelegitő-
csőre való 

felakasztás 

Agyonlövés 
és szúrás 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 
magatartás 

Ellenforra
dalmár és 

tiszt 

Ellenforra
dalmár és 

csendőrtiszt 

Polgár és 
„nehéz" 
ember 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Cserny 
József 

terrorista 
parancsnok 

Bonyháti 
Tibor terr. 
nyomozó, 
Radványi 

Kornél 
politikai 

nyomozó, 
Cserny József 

terrorista 
parancsnok 

és Papp 
Sándor 30 
éves, ref. 

lakatossegéd 
terrorista 

alparancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Löbl Mór 28 éves, 
izr. vall., Steiger 
János 36 éves, 

rkath, vall.. Schön 
Béla 27 éves, izr. 
vall,, Rósen Antal, 
Trajla György 

terroristák 

Löbl Mór 28 éves, 
izr. vall., Max 
Miksa 24 éves, 

izr. vall., Polánszky 
Lajos 33 éves, 

rkath. vall, terro
rista és vörös kato
nák, Küvér Lajos 
vörös nyomozó 

Kakas 
Ferenc, 

Neumayer 
Nagy Géza, 

Löscher 
Márton, 
Csomor 

Gábor, Pető 
István és 

Trajla György 
terroristák 

Groó Géza, 
Luy Béla, 
Csonka 
László, 
Bartalos 

István 
Cserny-féle 
terroristák 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Az 1919. évi június hó 24-iki ellenforradalom 
napján délután az ellenforradalomnak örülő s fehér 
zsebkendőjét lobogtató dr. Berend Miklóst a Mária 
Valéria-utcán a terroristák lelőtték, kirabolták, majd 
a Dunába dobták. 

Az ellenforradalom napján este a szobájában 
ágyban fekvő Madarász Béla orvostanhallgatót, 
mert állítólag szobájában világosság volt, ágyából 
kiráncigálták, ütötték, verték, levitték az utcára s 
ott leszúrták, kirabolták, majd az Erzsébet-hidról 
a Dunába dobták. 

A csendőrök a vörösek szemében állandóan 
gyanúsak voltak. Budapesten 1919. évi július hó 
Í9-én éjjel minden komoly gyanú hijján Chlepkó 
Hantos Ede politikai megbízott ellenforradaimíság 
címén elrendelte Fery Oszkár, Borhy ;>S£ftdör: és 
Menkina János letartóztatását. Radványíl^sBotiy·* 
háti nyomozók több terroristával lo is tartóztatták' 
őket és beszállították a terroristák.Mozdony-utcai 
laktanyájába. ííí rettenetes kínzások és vallatások 
után a terroristák pincéjében levő vízmelegítő csőre 
mindhármukat felakasztották. Azután kivitték őket 
a Dunapartra s a Dunába dobták. A csendőrtisz
tek hősiesen, önérzetesen viselkedtek. A köteléket 
saját maguk tették nyakukra. Az egyikkel az egyik 
terrorista bőrnadrágját akarta megcsókoltatni s 
mert nem engedelmeskedett, ütlegelték. Mikor az 
egyik a fölakasztás után még életjelt adott, össze
szurkálták. A kötélen vonagló embereken kacagtak 
s az egyik haldoklót arcul verték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Cserny József, 
Schön Goldber-

ger Gábor, 
Groó Géza, 

Mészáros Sán
dor, Lőbl Mór, 
Steiger János, 
Papp Sándor, 
Küvér Lajos, 
Max Miksa, 

Bonyháti Tibor, 
Kakas Ferenc, 
Csomor Gábor, 

Neumayer 
Nagy Géza és 
Löscher Márton 
halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 

Lázár Andor 
Fendre szökésben. 
Szökésben van

nak még: 
Nyakas Nagy Já
nos, Rósen Antal, 
Trajla György, 
Radványi Kornél 
és Pető István 

Bodnár Gyuláné rossz viszonyban élt férjével. 
Elpanaszolta Groó Géza Cserny-féle terroristának, 
ki erre terrorista társaival együtt elhurcolta Bodnárt 
és a gépkocsiban összelövöldözték és összeszur
kálták, azután ráültek a holttestre s kivitték a 
Margithidra, honnan a Dunába dobták. Előbb 
azonban ki is rabolták. 

Bartalos István 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett. 

Luy Béla a 
fogházban tüdő
vészben meghalt 
Groó Géza más 
ügyben halálra 
ítéltetett és ki

végeztetett. 
.Csonka László 
szökésben van 

j e g y z e t 

Budapesti kir. 
büntetőtörvényszék 
1919. dec. 9-én kelt 
Bkgy. 8931/80/1919. 

sz. ítélete 

Budapesti kir. 
büntetőtörvénvszék 
1920. mára 13-án 

kelt Kgy. 10922/919. 
sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 
A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

47, Mildner 
Ferenc 
tüzérszázados 

48. dr. Dénes 
Arthur 
ügyvéd 

Budapest, 
1919. július 
30-án éjjel 

Budapest, 
1919. 

június 23. 

Megfojtás 
és 21 kés-

szurás 

Agyon lövés 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Ellen
forradalmár 

tiszt 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Kun Béla 
35 éves, izr. 
magántisztv. 

népbiztos 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Dinnyés* 
József 34 éves 
r. k., szabó, 
katonai forr. 
törvényszéki 
vádbiztos, 
Polonitzer 
Ármin vas
esztergályos 
22 éves, izr., 
Oláry Miklós 
31 éves, gkel., 

szabó, kat. 
nyomozó, 

Hám Miklós 
31 éves, rkath. 
szabó, Pesti 

Ferenc 26 
éves, rkath., 

bádogos, 
vádbiztos, 
Holbauer 

Imre szer
számlakatos, 
Csekő Antal, 
Kiss András, 

Bögre 
Zsigmond 
lóápolók 

Állítólag 
Cserny József 

terrorista 
vezér vagy 
Vidra János 

vörösőr 



A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A június hó 24-iki ellenforradalom leverése 
után összefogdosták a tiszteket, többek között 
Mildner Ferenc tüzérszázadost is, a Ludovika Aka
démia tanárát, ki a Ludovika Akadémia ellenfor
radalmában részt vett. A forradalmi törvényszék 
bizonyítékok hiányában elbocsátotta őt. Nem tetszett 
ez Csekő Antal, Kiss András és Bögre Zsigmond 
lóápolóknak, mire újból feljelentették. A feljelentés 
nem járt eredménnyel, mire Dinnyés József Csekő 
feljelentését és Kiss András és Bögre Zsigmond 
panaszjegyzőkönyvét Kun Béla népbiztosnak mutatta 
be; Kun Béla kijelentette, hogy Mildnert le kell 
tartóztatni, de ne kisérjék a forradalmi törvényszék 
elé a századost, hanem „küldjék haza". Erre 
Polonitzer Ármin a IX. ker. munkástanács őrszázad 
parancsnoka kileste Mildnert, mikor a Ludovikából 
haza ment, bekísérte egyik őrszobára. Az éj folya
mán levitték a Dunára s a Lánchíd mellett Polo
nitzer földre teperte őt, fojtogatta, majd Dinnyés 
és társai rohamszuronyukat döfték bele s 21 szú
rást ejtettek rajta. Azután a Dunába dobták. 

A kérdéses napon a Krisztinavárosi templom 
körül urnapi körmenet volt s a hivők a Himnuszt 
is énekelték. Erre Cserny egy félszázad vörös 
katona élén nekirontott a hívőknek s rájuk több 
lövést intéztetett. Vagy ő vagy más vörösőr, eset
leg Vidra János vörösőr lőtt, " s golyója dr. Dénes 
Arthur ügyvédet találta, ki szenvedett sérülésébe 
belehalt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Dinnyés József 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett. 

rPolonitzer 
Ármin meg

szökött, 
Oláry Miklós 
15 évi, Hám 

Miklós 8 évi, 
Csekő Antal 

10 évi, Holbauer 
Imre 6 évi, 

Pesti Ferenc, 
Kis András 

5 évi fegyházra 
Ítéltettek 

Vidra János 
bizonyítékok 
hiányában 

föl mentetett 

J e g y z e t 

A budapesti kir. 
btőtörvényszék 

1919. dec. 20-án kelt 
Kgy. 5710/919. sz. 

ítélete 

Budapesti 
kir. ügyészség 

1920. jul. 12-én kelt 
El. 1. V. 36/920. 

sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

49. Ivándai Karát-
son István 
32 éves, rk., nős, 
tüzérszázados 

50. Erődy Ödön 
tart. főhadnagy, 
szfövárosi tanár 

51. Pogány Jenő 
lud. akadémiai 
növendék 

52. dr. Vándor 
Róbert 
ügyvéd és 
felesége 

53. dr. Vándor 
Róbertné 

54. Ambódi 
János 
vorosor 

55. Goszthonyi 
Mihály 
vorosor 

56. Pécsi Jenő 
vörösőr 

57. Panczu 
György 
rendőrellenőr 

A gyilkosság 

helye és ideje 

Budapest, 
1919.jun.24. 

A gyilkosság 

módja 

Agyonlövés 

• 

Budapest, 
1919. május 
2-án éjjel 4 

1 eréz-körut 
3. III. em. 

lakásukban 

Budapest, 
1919. jun. 24. 

Budapest, 
1919. jun. 24. 

Budapest, 
1919. jun. 24. 

Budapest, 
1919. márc. 
23-án este 

A gyilkosság 

urugye 

A, gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

i ! 
Ellen- . Vörös 

forradalmár ! katonák 

' 

Agyonlövés 

Polgár 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Vince Lajos 
vorosor 

Vörös 
katonák 

http://1919.jun.24


A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A június 24-iki ellenforradalom alkalmával a 
Ludovika tisztjei, növendékei és a vörösök közt 
fegyverharc volt, melynek során elesett Erődy Ödön 
tart. főhadnagy. 

Pogány Jenő akadémiai növendéket akkor lőtték 
le a vörösök, mikor mint járőr az Akadémia 
Üllői-uti szárnyát derítette föl. 

Mikor a helyzet tarthatatlanná vált, a Ludovika 
Akadémia parancsnoka, Bartha László őrnagy 
ivándai Karátson István századost küldte Haubrich-
hoz további parancsért, mert a riadót az ő nevé
vel rendelték el s mindenki ugy tudta, hogy az 
ellenforradalomban Haubrich is benne van. Haubrich 
népbiztos — ki'ről később sem sikerült megálla
pítani, hogy beugratta-e a tiszteket az ellenforra
dalomba, hogy aztán őket kiszolgáltassa, vagy 
utolsó pillanatban gyáván ellenük fordult, — egy 
szolgálati jegyet adott át Karátsonnak, hofyma 
abbahagyják az ellenségeskedést, nem lesz bántó
dásuk. Nevezett ezt a szolgálati jegyet a Ludovikába 
vitte. A Ludovika Akadémia erre megadta magát, 
de a vörösök folytatták az ostromot, mire Karátson 
az ostrom beszüntetése érdekében visszaindult a 
városparancsnoksághoz, de útközben a Klinika 
előtt a vörösök lelőtték. 

Vincze Lajos, Czitrom Márton és Zeim Árpád 
vörös katonák Vándoréknál laktak. Ott rekviráltak 
s erőszakoskodtak, miközben Vincze Lajos a Vándor 
házaspárt agyonlőtte. 

A vörös .forradalmi törvényszék Vincze Lajost 
ezért a cselekményért halálra ítélte s kivégeztette. 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

1919 március 23-án este egyik rend őr őr szobán 
lefegyverezték a rendőröket mint ellenforradalmá
rokat s közben a velük szembenálló rendőrellenőrt 
agyonlőtték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Ismeretlen 

Budapesti 
kir. ügyészség 

1920. jul. 12-én kelt 
El. 1. V. 36/920. 

sz. jelentése 

Ismeretlen 

Budapesti 
kir. ügyészség 

2842/920. k. ü. sz. 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 
és foglalkozása 

58. Váradi Mór 

59. Ismeretlen 
vörösőr 

60. Csákány 
Sándor 

61. Szöts András 
tart. főhadnagy, 
színész, a Nem
zeti-Színház 
tagja 

62. Bûcher Béla 
joghallgató 

63. Ludován 
János 
32 éves, rohonci 
lakos 

A gyilkosság 

helye és ideje 

Budapest, 
1919. ápr. 
12-én éjjel 

11—12 óra 
között a 

Nádor-u. 13. 
ház kapuja 

előtt 

Budapest 
1919. máj. 3. 
Batthányi-

palota 
pincéje 

Budapest, 
1919. 

május 22. 

Budapest, 
1919. jun. 

24-ike után 

Bükkaranyos 
község 

határában 
1919. június 
hó folyamán 

Csajta 
község 

közelében 
1919. június 

havában 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Ledobás a 
III. emeletről 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Polgár 

? 

Tiltott 
faszedés 

Ellenforra
dalmár 

Állítólag 
cseh kém 

Ellen
forradalmár 

» 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Oláh József 
vörösőr 

Terroristák : 
Nyakas Nagy 
János, Bató 

Béla és 
Luy Béla 

Bűnsegéd : 
Zsámár Antal 

terrorista 

Major István 
vörösőr 

Ismeretlen 
terroristák 

Vörös 
katonák 

Huszár József 
31 éves, 

szombathelyi 
lakos, házi
szolga, Auer 

János 27 éves, 
egervölgyi 
lakos, föld
műves, vörös 

katonák 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

Csákány Sándor Í5 éves flu 1919 május 22-én 
kiment a Hüvösvölgybe fát szedni. Major István 
vörösőr tettenérte s agyonlőtte. 

A június 24-iki ellenforradalom után a Lember-
kovits Jenő százados mellett működött s az ellen
forradalomban résztvett Szőts Andrást is letartóz
tatták. Fogsága alatt a parlament épületében a Ili. 
emeletről egy világitóudvarba ledobták s meghalt. 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

1919. évi június havában Csajtán ellenforra
dalom volt, melynek leverésére Szombathelyről 
vörös katonák szálltak ki. Sértett a kölcsönös 
lövöldözések közben esett el. 

' 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Adatok 
hiányoznak 

Zsámár Antal 
4 évi fegyházra 

ítéltetett 

Adatok 
hiányoznak 

Három évi 
fegyházra 
ítéltettek 

J e g y z e t 

Budapesti 
kir. ügyészség 

5007/919. k. ü. sz. 
vádinditványa 

Budapesti 
kir. ügyészség 
Zsámár Antal 
elleni vádirat 

Budapesti 
kir. ügyészségi 

iratok 

Budapesti 
kir. ügyészség 

1920. jul. 12-én kelt 
El. 1. V. 36/920. 

sz. jelentése 

A miskolczi 
kir. ügyészség 

1921. dec. 19-énkelt 
1921. El. 1. F. 59. 

sz. jelentése 

Szombathelyi 
kir. törvényszék 
1919. szeptember 

11-én kelt 
B. II. 1801/919. sz. 

ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

64. Wohlmuth 
Ferenc 
r. kath plébános 

65. Thomasz 
Antal 
csepeli lakos, 
földműves 

A gyilkosság 

helye és ideje 

Császár 
községben 
(Komárom 

megye) 
1919. jul. 4. 

Csepel, 1919. 
jun. 24. éjjel 

A gyilkosság 

módja 

A gyilkosság 

urugye 

Fölakasztás 

* 

Agyonverés 

Ellen
forradalmár 

-

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Rögtönitélö 
bíróság : 

Lantos Lőwy 
Bertalan 

33 éves, izr. 
budapesti 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Gyuris 
Lajos 

22 éves, rkath. 
géplakatos, 
Berta lózsef 

géplakatos, 21 éves, rkath. 
tatai kor
mányzó
tanácsi 
biztos, 
Katona 
Sándor 

budapesti 
vádbiztos 

vill.-szerelő, 
Horinek 
Ferenc 

27 éves, rkath. 
bányász, 

vörös 
katonák 

Balogh lózsef 
|22éves,"rkath. 
csepeli gyári 

munkás, 
voros 
katona 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 
A gyilkosok 

sorsa a vörös 
uralom után 

Komárom vármegyében Császár községben el
terjedt a hir, hogy a tanácskormány megbukott. 
Erre az ellenforradalmárok átvették az uralmat. 
Megérkezett azonban Lantos Löwy s mindenkit 
összefogatott. Rögtönitélő bíróságot alakított s 
kijelentette, hogy a vén csuhásnak meg kell halnia. 
A vádbiztos azt mondta, hogy Korvin Klein Ottótól 
általános utasítása van, hogy a papokat okvetlenül 
fel kell akasztani. Ily módon Wohlmuthot halálra 
s 20000 Κ körüli pénze elkobzására Ítélték. A 
kirendelt védő Szabó András tatai vádbiztos a 
golyó általi h-alál helyett a „csendesebb" kötél 
általi halálnemet kérte alkalmazni. Löwy kijelen
tette, hogy aki a pap számára kegyelmet kér vagy 
a kivégzésnél sir, kivégezteti. A plébános nyugodt, 
hősies magatartást tanúsított. Tudtára adták, hogy 
ha megbánást mutat s kegyelmet kér, nem hajtják 
végre az ítéletet. Ö azonban kegyelmet nem kért 
s kivégzése előtt a néphez oly bátor, a régi rend
hez ragaszkodó, emelkedett szellemű beszédet 
tartott s oly halálra szántan búcsúzott híveitől, 
hogy Löwy félbeszakitotta s az itélet végrehajtását 
rendelte el. Berta az akasztás közben a papot 
nyakonütötte, majd holttestét a vörös katonák 
durva tréfálkozás között „mind a négy világ felé" 
himbálták. Holttestét Löwy előbb az árokba akarta 
elföldeltetni s csak utóbb engedte meg a tisztes
séges temetést. Jellemző, hogy mikor a szegény 
öreg plébános nevelt kis leányától elbúcsúzott s 
neki pár ezer korona kékpénzét átadta, Szabó 
András, a védőként alkalmazott tatai vádbiztos az 
árva gyerektől a kékpénzt elvette s fehér pénzzel 
cserélte fel. < 

Thomasz Antal csepeli lakos kocsiján vörös 
katonákat szállított, kikről azt hitte „fehér"-ek. 
Mikor a csepeli tölténygyár kapujánál a vörösök 
kérdezték: „Állj, kivagy?!" Thomasz Antal kiha
jolva súgta: fehér gárda. Erre Balogh József és 
Kondi Rudolf rálőttek s Thomasz Antal halálos 
sebet kapott. 

J e g y z e t 

Lantos Löwy 
Bertalan, Gyuris 

Lajos, Berta 
József, Horinek 
Ferenc halálra 

ítéltettek és 
kivégeztettek. 

Katona Sándor 
szökésben 

I 
Győri kir. törvény
szék 1920, márc. 

6-án kelt 
B. 56/920/27. sz. 

ítélete 

Balogh József 
12 évi fegy

házra ítéltetett 

Pestvidéki kir. 
törvényszék 1920. 
január 31-én kelt 
B. VII. 4810/2/919. 

sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

66. Pintér András 
csongrádi 
gazdálkodó 

67. Sütő Mihály 
volt csendőr, 
szelevényi 
lakos 

68. Ákots Gyula 
csornai gőzma
lomtulajdonos 

69. Laffler Lajos 
csornai vas
kereskedő 

70. Németh Gyula 
farádi gazdál
kodó 

71. Tarcsay 
István 
gazdálkodó 

72. Glaser Ferenc 
földszigeti bérlő 

73. Pozsgai 
Bálint 
rábacsanaki 
gazdálkodó 

74. Takáts 
Ferenc 
gazdálkodó 

75. Rátz Alfonz 
barbacsi lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Csongrád, 
? 

Csongrád 
és Szeleveny 

között a 
Tisza köze
pén 1919. 
máj. 1-én 

Csorna, 1919. 
június 9. 

Csorna, 1919. 
június 7. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Akasztás 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellenforra
dalmárok 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Sarró 
Sámuel 

36 éves, ref. 
hódmező
vásárhelyi 
kőműves, 
századpar. 

Szamuelly 
Tibor 

28 éves, izr. 
hirlapiró, 

népbiztos, 
Szabó János 

27éves,rkath. 
kovácssegéd, 
Judt Ferenc 

39 éves, rkath. 
könyvkötő -

segéd, 
Marton 

Vencel Guno 
26 éves, rkath. 

artista 
bemondása 

alapján 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Bereczky 
Sándor 

24 éves, ref. 
péksegéd, 

vörös 
katona 

Terroristák 

Bősze István 
napszámos, 

vörös 
katona 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A Szelevényről a románok elől Csongrádra 
menekülő direktóriumi tagok bántalmazása miatt 
Sarró Sámuel elrendelte, hogy Sütő Mihály tanyai 
lakost ki kell végezni. Érre Bereczky Sándor egy 
vörös katonával és két révésszel csónakba ültette 
Sütő Mihályt, bementek a Tisza közepére s ott 
Bereczky Sütőt főbelőtte s az a Tiszába bele
fordult. 

Pintér András meggyilkolásának közelebbi 
adatai ismeretlenek. 

A csornai ellenforradalom leverése után két 
nap múlva 1919. június 9-én délben megjelent 
Csornán Szamuelly Tibor és az ott ellenforradal
márság miatt összefogdosott emberek közül a 
megnevezett 7 embert kötél általi halálra ítélte és 
a Főtéren a fákra felakasztatta. Mikor a vörösőrök 
az áldozatokat elásták, ruhájukat leszedték s egy
más között felosztották. 

Bősze István mint vöröskatona az ellenforra
dalmárság gyanúja miatt letartóztatott Rátz Alfon-
zot 1919. június hó 7-én Bágyog állomásról Csor
nára kisérte s útközben agyonlőtte. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Bereczky Sándor 
8 évi fegyházra 
ítéltetett, Sarró 
Sámuel halálra 
ítéltetett, de az 
oroszoknak ki

adatott 

Szamuelly Tibor 
öngyilkos lett, 
Szabó János, 
Judt Ferenc, 

Marton Vencel 
Gunó halálra 

ítéltettek. Szabó 
János kegyelmet 
kapott, Marton 

Vencel Gunó és 
Judt Ferenc 
kivégeztettek 

Bősze István 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

A szegedi kir. 
ügyészség 1920. 

aug. 3-án kelt 1920. 
El. 1. A. 14. sz. 
jelentése és a 

szolnoki kir. tör
vényszék 1921. 
nov. 13-án kelt 
3345/11/921. sz. 

ítélete 

Soproni kir. 
törvényszék 

1920. jul. 6-án kelt 
B. 891/52/919. sz. 

ítélete 



A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

76. Németh Lajos 
csornai tiszt
helyettes 

77. id. Ungvári 
József 
ceglédi, 51 éves, 
réf., nős 

78. Ismeretlen 
vörös katona 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Csorna, 1919. 
június 7. 

Cegléd, 
1919. máj. 7. 

Cegléd, 
1919. máj. 

4-ét követő 
pár napra a 
temetőben 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 
és 

agyonverés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Az áldozat 
kisebb 
lopást 

követett el 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Samu Vince 
26 éves, 
csornai 

napszámos 
és Barkovics 

József 
parancs

nokok 
felhívására 

Vágó Béla 
40 éves, izr. 
vall. magán
hivatalnok, 

hadügyi 
népbiztos 

statáriumot 
rendelt el 

s ez alapon 
a forradalmi 
törvényszék 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Cser Ferenc 
24 éves, 

csornai gyári 
munkás, 

Bödecs János 
26 éves, 
csornai 

gazdasági 
napszámos 
és Horváth 
Peti József 

vörös 
katonák 

Vörösőrök 

Kohn k e r e 
kes Árpád 

25 éves, izr. 
vaseszter

gályos 
és Kámán 

József 
20 éves, 

lakatossegéd, 
terrorista, 
terrorista 
társaival 

együtt 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A csornai ellenforradalom leverése után 1919. 
június 7-én az ellenforradalmár polgárok hajlandók 
voltak lerakni a fegyvert. Midőn a polgárok -a 
mezőről visszatértek, a Samu Vince és Barkovics 
József parancsnoksága alatt álló vörösök a prépost
sági major előtti hídnál várták őket és elszedték 
fegyvereiket. Valaki meglátta az ellenforradalmárok 
között Németh Lajos tiszthelyettest, mire Samu 
Vince és Barkovics József kiadták a parancsot, 
hogy Németh Lajost élve vagy halva el kell fogni. 
Samu Vince a menekülő Németh Lajosra lőtt, , ;Í · 
nem találta. Azonnal hajtóvadászatot kezdtek elljne 
Cser Ferenc, Bödecs János, Horváth Petri József, 
Csillag József, Élő Ferenc és lövöldözni kezdtek 
utána, mig végre Cser Ferenc a mellén találta és 
Németh Lajos összeesett. Mikor odaértek, Bödecs 
János a haldokló sértettet puskatussal nagy erővel 
kétszer gyomron vágta, mire az meghalt. Elvették 
Németh Lajos tárcáját, 1200 korona készpénzét, 
ezüst óráját, láncát és fokosát, 2 drb. aranygyűrűjét 
s a pénzen megosztoztak. Négy nap múlva meg
jelentek özv. Németh Lajosné házánál s elvették 
tőle néhai férjének ruhaneműit, köpenyt, nadrágot, 
blúzt, kardot, cipőt, csizmát, ingeket, lószerszámot. 

Vörös katonák kivitték a ceglédi újvárosi teme
tőbe és ott agyonlőtték. 

Ellenforradalmi mozgalmakban való részvétel 
miatt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Cser Ferenc 
15 évi, Bödecs 
János 12 évi, 
Horváth Petri 
József 8 évi 
.fegyházra 

ítéltettek 

• 

A forradalmi 
törvényszék 

elnöke, birája 
és vádbiztosa 
15 évi, a vörös 
katonák 5—5 
évi fegyházra 

ítéltettek 

Kohn Kerekes 
Árpád egyéb 

ügyek kapcsán 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett, 
Kámán József 

15 évi fegyházra 
ítéltetett 

J e g y z e t 

Soproni kir. 
törvényszék 1920. 
márc. 26-án kelt 

B. 965/920. sz. 
ítélete 

Kecskeméti kir. 
törvényszék 1920. 

máj. 3-án kelt 
1230/1920. sz. 

ítélete 

Kecskeméti kir. 
ügyészség 1921. 
oki 31-én kelt 

1920. El. 1/9/62. 
sz. jelentése 



A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

79. Két ismeret-
80. len vörös 

katona 

81. Buday József 
huszár
főhadnagy 

82. Báthory 
Győző 
tart. hadnagy 

83. Brachler 
József 
közkatona 

84. Tálas Mátyás 
30 éves, 
szolnoki lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Cegléd, 
1919. április 

hó végén 
vagy május 

elején a 
temetőben 

Cegléd, 1919. 
május 5. 

Cegléd, 1919. 
május 5. 

„csengettyűs" 
temetőben 

Cegléd, 
1919. május 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Állítólag 
rablás vagy 

ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellen
forradalmár 
és polgár 

•Ellen
forradalmár 

tiszt és 
katona 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
Tibor és 

Gerlei Géza 
terrorcsapat
parancsnok 

Szamuelly 
Tibor 

Szamuelly 
Tibor 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Szabó József, 
Kovács Lajos 
24 éves, rk. 

és Jónás 
Gyula 

24 éves, ref. 
terroristák 

Jónás Gyula 
24 éves, ref. 
vall., ceglédi 
lakatossegéd, 
Mann, Sturcz 

Károly 31 
éves, rkath. 
és Bozsenka 
terroristák 

Farkas László 
26 éves, 

ceglédi lakos, 
cipő-

felsőrész-
készitő, 

SzamUelly-
terrorista, 

3 más terro
ristatársával 

Terroristák 
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Α gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

1919. április végén egy terrorista csapatkülönit-
mény ment Ceglédre Szamuelly Tibor és helyettese 
Gerlei Géza parancsnoksága alatt. Ott egyik nap a 
járásbirósági épületből, hol a forradalmi törvényszék 
ülésezett, Gerlei Géza 2 vörös katona-foglyot vezet
tetett ki, kiket állítólag rablás miatt, mások szerint 
ellenforradalmi magatartásuk miatt itélt halálra 
Szamuelly. Gerlei Géza vezetése alatt a terroristák 
kivitték őket a temetőbe s agyonlőtték. 

Szamuelly Tibor terroristáival együtt 1919. 
április végén Ceglédre utazott. Útközben elfogták 
Buday József huszárfőhadnagyot. Szamuelly a 
vonaton éjjel kihallgatta és halálra itélte. Reggel 
Jónás Gyula terrorista társaival együtt kivezette őt 
a temetőbe. Az ártatlanul halálra itélt nyugodtan és 
hősiesen viselkedett. Megkérte a temetöört, hogy 
gondoskodjanak sírjának beszentelésérői és értesítse 
hozzátartozóit; majd imádkozott, átadta óráját 
Mann nevű terroristának, azután a terroristák 
agyonlőtték. 

Az 1919. évi április hó végén a románok ellen 
vezényelt budapesti 32. zászlóaljban a rend fel
borult. Báthory Győző tartalékos hadnagy mintegy 
130 emberrel jött visszafelé s a vörös jelvényeket 
eltüntette, a fegyvereket vizbe dobatta. Útközben 
Ceglédre irányították őket, hol Szamuelly várt 
reájuk. Megállapította, hogy a katonák Báthory 
parancsára dobták vizbe fegyvereiket s bár az 
felsőbb parancsra hivatkozott, Szamuelly nyomban 
halálra itélte. Farkas László és terrorista társai 
vitték őt ki a temetőbe, az ugyanakkor hasonló 
módon halálra itélt Brachler József közlegénnyel 
együtt. Báthory Győző az első sortűz után még 
élt, ekkor Farkas László közvetlen közelről főbe-
lőtte s a nyakán lógó aranyláncot ellopta, gyűrűit 
ujjáról lehúzta s ruháját is elvette. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Szabó, Kovács, 
Jónás terroristák 
halálra ítéltettek 
és kivégeztettek, 

Gerlei Géza 
megszökött 

Sturcz Károly és 
Jónás Gyula 

halálra ítéltetett 
és felakasztatott, 

Mann és 
Bozsenka 
szökésben 

vannak 

Farkas László 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett 

J e g y z e t 

A budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. február 12-én 

kelt Bkgy. 
10651/4/1919. és a 

Bkgy. 2145 920. sz. 
ítélete 

Kecskeméti kir. 
ügyészség 1920. 
aug. 30-án kelt 
El. 2/21. sz. jel. 
és a bpesti kir. 

büntető törvényszék 
1920. ápr. 27-én 

kelt Bkgy. 
2145/920. sz. ítélete 

A kecskeméti kir. 
ügyészség 1920. 
aug. 30-án kelt 

El. 2/21. sz. jelentése 
és a kecskeméti 
kir. törvényszék 

1920. április 
26-án kelt B. 

1166/5/1920. sz. 
ítélete 

Kecskeméti 
kir. ügyészség 

1920. jul. 23-án kelt 
1920. El. 60/103. 

sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

85. Rubin Farkas 
a debreceni 
mezőgazdasági 
gépgyár igaz
gatója, 46 éves, 
izr. nős 

86. Meisner nevű 
önkéntes 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Debrecen, 
1919. ápr. 

21-én éjjel 

Derecske, 
1919. ápr. 

19-én 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

és polgár 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Reinheimer 
Rezső 

27 éves, ág. 
ev. debreceni 

gépgyári 
művezető, 
terrorista 

Stern Mózes 
29 éves, izr. 

vallású, 
debreceni 

terrorcsapat
parancsnok 
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Reinheimer Rezső 1919. április 21-én éjjel 
10—11 vörös katonát magához véve beállított 
Rubin Farkas igazgató lakásába, kivel mint a gyár 
volt alkalmazottja, feszült viszonyban volt s ugy 
őt, mint fiát letartóztatta s éjjel 12 óra tájban 
kikísértette a Kossuth-utcai temető felé. Útközben 
őket puskatussal ütlegelték, majd a temetőnél 
Reinheimer főbelötte Rubin Farkast, mire ennek 
fia elszaladt. Bár utána lőttek, nem találták s a fiu 
Rubin L. Ákos elmenekült. Ε cselekedetért más
nap az ép ott időző Landler Jenő és Vágó Béla 
népbiztosok elé állították Reinheimert, ezek azonban 
elbocsátották őt. 

Derecskén 1919. április 19-én hire járt, hogy 
vége a vörös uralomnak. Fehér gárdát alakítottak, 
a csendőrök felvarrták a disztinkciókat és a hatóság 
elfoglalta helyét. Szatmáry József 23 éves, nőtlen, 
hajdúszoboszlói asztalosseged erről értesült, kihozta 
a Stern Mózes vezetése alatt álló debreceni terro
ristákat, lefegyverezték a csendőrséget, letartóztatták 
a főszolgabírót, plébánost, tanítót, csendőröket és 
másokat. Eközben Stern Mózes észrevette, hogy ott 
egy Meisner nevű önkéntes az Önkéntesi jelzést 
viselte, mire nyomban agyonlőtte. 

I 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Reinheimer 
Rezső 

életfogytig 
tartó fegyházra 

ítéltetett 

Szatmáry József 
10 évi 

fegyház
büntetésre 
ítéltetett, 

Stern Mózes 
megszökött 

J e g y z e t 

Debreceni kir. 
törvényszék 1920. 

aug. 4-én kelt 
1919. B. 3252/10. 

sz. ítélete 

Egri 
kir. törvényszék 

Γ920. dec. 6-án kelt 
B. 3106/920. 

sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

87. Bőnyi Gyula 
20 éves, deve
cseri lakos 

88. Baják István 
tart. hadnagy 

89. Ferenczi 
Lajos 

90. Krasovszky 
Gyula 
herendi tanitó 

9 1 . Somogyi 
János 
devecseri lakos 

92. Reisz Frigyes 
hadnagy 

93. Szaszovszky 
• János 

urad. erdőőr 

94. Czövek 
Erzsébet 

95. Fodor Lidia 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Devecser, 
1919. máj. 6. 

Devecser, 
1919. máj. 7. 

d. u. 6 órakor 

1919. máj. 8. 
d.u. 4 órakor 
a templom

téren 
1919. máj. 14. 

éjjel a 
temetőben 

Dédes, 1919. 
május 21. 

Diósjenő, 
1919. jun. 15. 

Disznos-
horvát, 1919. 

május 31. 

A gyilkosság 
módja 

Lelövés 

Akasztás 

Agyonlövés 

Pisztollyal 
való főbe-

lövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

Ellen
forradalmár 

és cseh 
barát 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
László 22 

éves, izr.vall. 
hivatalnok, 

forrad, kor
mányzó

tanács meg
bízottja, 

vésztörvény
széke : 

Lusztig 
Arnold 

28 éves, izr. 
nyomdász, 
politikai-

megbízott, 
Csaplár János 

42 éves 
tanitó, vád

biztos, 
Schwarcz 

Szabó 
Sámuel 

vádbiztos, 
Jankovics 

Lajos 
végrehajtó, 
vármegyei 
direktórium 

elnöke 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Bőnyi Gyulát 
lelőtte 

Markos János 
terrorista 

és Tumpos 
Kovács József 
vöröskatona, 
Krasovszky 

Gyulát 
Végh Miklós 

Petzkay-
zászlóaljbeli 
22 éves bér
kocsissegéd 

akasztotta fel, 
Simics Sán
dor Petzkay-
zászlóaljbeli 
katona segít

ségével, 
Somogyi 

Jánost szintén 
Végh Miklós 
lőtte agyon 
öt ismeretlen 
vöröskato

nával 
Baják Istvánt 
és Ferenczi 

Lajost 
négy pápai 
vöröskatona 
akasztotta fel 

Tóth László 
cipész és 

Balogi János 
kőműves-

segéd 

Ismeretlen 
vadorzók 

. 

Vörös
katonák 
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Devecserben 1919. május 5-én ellenforradalom 
tört ki. Elfogták a munkástanácstagjait és lezárták. 
Őrizte őket Bőnyi Gyula. Erre bevonultak a vörös 
csapatok s a járásbíróság épülete előtt fegyveresen 
őrtálló Bőnyi Gyulát lelőtték. Bőnyi Gyulát Markos 
János vöröskatona lőtte le, majd társaival együtt 
a haldoklót ütlegelték, Markos annak szemébe 
szúrt, mikor pedig vizet kért, a szájába vizelt. 
Azután néhányan még belelőttek. 

Május 7-én megjelent Szamuelly László. Vész
törvényszéket tartott s halálra ítélték Baják Istvánt 
és Ferenczi Lajost. Nyomban felakasztották őket 
a róm. kath. templom ajtaja előtt felállított akasz
tófára. 

Május 8-án Krasovszky Gyulát fogták el s 
ugyanott kivégezték. 

Végül május 14-én Somogyi Jánost a devecseri 
temetőben éjjel vöröskatonákkal agyonlövették. Az 
ellenforradalom katonai vezetője Baják István 
tartalékos hadnagy és Ferenczi Lajos szakasz
vezető volt. 

Krasovszky Gyulának nem volt benne szerepe, 
rajta tanitótársa Csaplár János, mint ellenségén 
bosszút állt. Az ő táviratára fogták el Herenden 
Krasovszkyt Lusztig Arnold vármegyei politikai 
megbízott és Puskás Dezső detektív és összevissza 
verték és Devecserbe szállították. A kivégzettek 
mindannyian hősies és önérzetes magatartást tanú
sítottak, bár súlyos bántalmazást és kínzást szen
vedtek. Baják kijelentette, hogy ugy hal meg, mint 
fehér hadnagy és büszkén lépett az akasztófa alá. 

Reisz Frigyes hadnagy és Milassin Kornél 
százados az egri ellenforradalom leverése után a 
csehekhez menekültek, utóbb a vörösök kezébe 
kerültek s Tóth László és társai Reisz Frigyest 
és társát elfogták s Reisz Frigyest Tóth László 
főbelőtte. 

Özv. Sváb Jánosné tulajdonát képező erdőben 
szolgálatközben a vadorzók agyonlőtték. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Szamuelly 
László, 

Csaplár János 
és Végh Miklós 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett, 
Jankovics Lajos 
életfogytiglani, 
Markos János 

15 évi fegyházra 
ítéltetett, László 
Lusztig Arnold, 

Schwarcz 
Szabó Sámuel 

szökésben 
vannak 

Tóth László 
15 évi, 

Balogi János 
8 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Veszprémi 
kir. törvényszék 
1919. okt. 23-án 

kelt B. 1394/1919. 
sz. ítélete 

és a budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. szept. 20-án 
kelt B. 208/920. 

sz. ítélete 

Miskolci 
kir. törvényszék 

1920. ápr. 1-én kelt 
B. 2196/13/1919. 

sz. ítélete 

Rétsági csendőrőrs 
1920. jul. 8-án kelt 

384/1920. 
sz. jelentése 

Miskolci 
kir. ügyészség 

1921. dec. 19-én 
kelt 1921. El. 1. F. 
59. sz. jelentése 
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96. Oravetz 
István 
50 éves, 
domonyi lakos 

97. Földváry 
Bálint 
dömsödi lakos, 
parasztgazda 

98. Elzó'g Józsefné 
szül. Stagel 
Magdolna 
dunabogdányi 
földmüvesnő 

99. Jankó Ferenc 
földműves, 
dunaföldvári 
lakos 

100. Révész 
Ferenc 
földműves, 
dunaföldvári 
lakos 

101. Miskolczy 
István 
60 éves, kis
birtokos 

102. Hambalkó 
János 
30 éves, fuvaros 

103. Holmárlmre 
104. Gál Mihály 

21 éves, föld
műves 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Domony, 
1919.jul.20. 

Dömsöd, 
1919. ápr. 4. 

Dunabog-
dány, 1919. 
június 25. 

Dunán hajó
zás közben 

Dunaföldvár, 
1919. jun. 21. 
Előszállás

puszta 

Dunaföldvár, 
1919. jun. 22. 
este az utcán 

Dunaföldvár, 
1919. jun. 23. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyon lövés 

Agyonlövés 

Akasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenállás 
a vörösőrrel 

szemben 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellen
forradalmi 
mozgalom 

Ellen
forradalmi 
mozgalom 

Ellen
forradalmi 
mozgalom 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Aranyos 
György 

kormányzó
tanácsi biztos 

rögtönitél-
kezése alap
ján, Tánczos 

Vendel 
vádbiztos 

jelenlétében 
részben 

Fábián István 
hamis 

vallomása 
alapján 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Mrázik Pál 
vörösőr 

Keresik Lajos 
dömsödi 

direktóriumi 
elnök 

Vörös-
katonák 

Vörös kato
nák, köztük 
Bajánszky 

József 43 éves 
budapesti 

lakos, népze
nész, vörösőr 

Terroristák 

Terroristák. 
Az akasztáso
kat Rogászka 

István 
tengerész 

és Gubicza 
József 

hajtották 
végre 

1 

http://1919.jul.20
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Udvardy Sándor lakodalmas házánál Zucker
mann Mór vörösőr megtiltotta a zenélést, mert a 
zenészek nem voltak szervezve. Oravetz mint a 
direktórium elnöke beavatkozott azzal, hogy itt ő 
parancsol. Zuckermann erre fegyvert fogott. Ora
vetz a fegyvert megragadta, mire Zuckermann társa 
Mrázik Pál Oravetzet agyonlőtte. 

Keresik Lajos^ direktóriumi elnök erőszakosko
dásai és izgatásai folytán a dömsödi gazdák Föld
vári Bálint földmives vezetése alatt a községházára 
mentek s ott Keresik Lajost távozásra hívták fel. 
Nevezett revolvert rántott s Földvári Bálintot le
lőtte. Kercsiket erre a tömeg agyonverte. 

Nevezett a Dunán a József főherceg hajón 
utazott, miközben a vörös katonák ellenforradalmi 
harc alatt a partról agyonlőtték. 

Jankó Ferenc 1919. június 21-én délután a 
dunaföldvári ellenforradalom alkalmával több 
társával átment Előszállás pusztára s ott felszedték-
a vasúti síneket. Mikor a vörösök járőre feléjük 
tartott, Jankó Ferenc kezében vasvillával támadt a 
feléjük jövő vörös katonákra, „le a vörös szalag
gal !" kiáltással. Erre a vörös katonák lelőtték. 

Révész Ferencet az utcán lőtték le este y210 
órakor az ellenforradalom leverése végett Kelemen 
parancsnoksága alatt megjelent terroristák. 

Az ellenforradalom leverése után 1919. június 
hó 23-án d. u. 5 órakor az Aranyos György és 
Tánczos Vendel által megalakított rögtönitélő 
bíróság ítélte Miskolczi -Istvánt és három társát 
halálra. Gál Mihály 21 éves fiatalember az utolsó 
pillanatban a zsebéből előrántott nemzetiszínű 
szalaggal kezében halt meg. Holmár Imre két 
izben leszakadt a kötélről, de Rogászka, bár a 
körülállók kegyelemért kiáltoztak, agyonk'inzott 
áldozatát harmadszor is felhúzta. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Mrázik Pál 
szökésben van 

Bajánszky József 
12 évi fegyházra 

ítéltetett 

Rogászka 
István halálra 
ítéltetett, de 
Oroszország
nak kiadatott. 
Fábián István 

is halálra 
ítéltetett, de 
kegyelmet 

kapott. 
Aranyos és 

Tánczos meg
gyilkoltattak 

1 
J e g y z e t 

Pestvidéki kir. 
ügyészség 1921. 

okt. 3-án kelt 1920. 
El. 1. A. 68/210. sz. 

jelentése 

Székesfehérvári 
-kir. törvényszék 
1920. ápr. 7-én kelt 

B. 251/920/2. sz. 
ítélete 

Székesfehérvári 
« kir. ügyészség 
1921. nov. 8-án kelt 
1921.El. l.B.78/250. 

és a szekszárdi 
kir. ügyészség 

1922. jan. 19-én kelt 
1921. El. I.A. 49. 

sz. jelentései 
szekszárdi kir. 

törvényszék 1921. 
febr. 18-án kelt 
B. 3077/920. sz. 

ítélete 



40 

A meggyilkolt 
neve, életkora 
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105. Trubinyi 
János 
r. k. plébános 

A gyilkosság A gyilkosság 
helye és ideje módja 

109. 
110. 
111. 
112. 
113. 

106. Sándor Ernő 
107. Elkán Gyula Lajos 
108. Herold Sándor 

Tóth András 
Dudás József 
Fiteró Miklós 
Máté Gábor 
Tűzkő Kálmán 

114. Nagy Lajos 
115. Csizmadia József 
116. Kincses József 
117. Sass Lajos 
118. Egy ismeretlen 

egyén 
119. Ribáry József 

dunapataji 
lakosok 

120. Horváth Miháiy 
121 . Vajda G. István 
122. Tessényi István 
123. Takáes István 
124. Iván Gergely 
125. Papp István 
Í26. Bán S. imre 

ref. földműves 
127. Keserű István 
128. Bán János 
129. Bird Sándor 

Dunamócs, 
1919. jun. 3: j 

A gyilkosság-
ürügye 

Fölakasztás 

Dunapataj, 
1919. jun. 23. Fölakasztás 

Dunapataj, 
1919. jun. 23. 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Bandi Ferenc 
vörösőr-

parancsnok 

Halasi Ferenc 
37 éves, 
debreceni 

lakatossegéd 
és Szabó 

Sándor 
Bandi-féle 

vöröskatonák 

Ellenforra
dalmárok 

Szamuelly 
Tibor 

szóbeli 
Ítélete 

Terroristák. 
Kohn Kerekes 

Árpád, 
Kovács Lajos 

és társaik 

Ellenforra
dalmárok 

Elestek az 
ellen

forradalmi 
harcokban 
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A gyilkosok 

sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Bandi Ferenc elrendelte, hogy a papot végez
zék ki. Erre kivitték a Dunapartra és egy akác
fára felakasztották. 

A vörös uralom elviselhetetlensége ellen 1919. 
június 20-ika táján Kalocsa környékén ellenforra
dalom tört ki, mely Kalocsáról kiindulva Kecel, 
Dunapataj, Solt, Tass, Haría, Akasztó, Hajós, 
Soltvadkert, Kiskőrös, Csengőd, Pusztaszentimre, 
Úszód, Bogyiszló, Császártöltés, Szalkszentmárton, 
Érsekcsanád, Homokmégy s egyéb környékbeli 
községekre is kiterjedt. 

Az ellenforradalom leverésére Fehér ezredes 
ezredével és a Petzkay-féle zászlóalj küldetett ki 
s egyes községek előtt valóságos ütközetek folytak. 
(Dunapataj, Solt, Tass, Harta és Kecel községek 
határaiban). · 

Az ellenforradalom leverése után mindenütt 
megjelent Szamuelly Tibor terroristáival s egy kéz
legyintéssel halálra ítélte s fölakasztatta az eléje 
állított s az ellenforradalomban részt vett derék 
magyar embereket. 

Dunapatajon 14 embert akasztatott fel. Az áldo
zatokat az útszéli fákra akasztották s nekik ma
guknak kellett kirugniok maguk alól a széket. Ha 
a szerencsétlen ezt nem akarta tenni, addig ütötték, 
míg végre kénytelen volt a széket maga-alól kirúgni. 

Dunapatajon a községházára behoztak Szamu
elly elé két budapesti fiatalembert, kik élelmiszer 
vásárlásra mentek le. Szamuelly elrendelte föl
akasztásukat. Az egyik fel is akasztatott, de a 
másik elmenekült. A terroristák azonban utolérték 
s agyonlőtték és agyonverték. 

Az ellenforradalmi harcokban Dunapatajon 48 
ember esett el. 

Midőn a vörös csapatok a községbe beérkez
tek, benyomult utánuk a Szamuellyhez beosztott 
30—40 főből álló terrorcsapat. Akik ezeknek a 
kezükbe kerültek, azokat minden ok nélkül rette
netes ütlegek mellett, puskatussal és kézigránátok
kal összetörve behurcolták a községházára. Rövid 
időre reá megérkezett Szamuelly, aki rögtön, alig 
pár percnyi kihallgatás után meghozta az ítéletet. 
„Felkötni!", szólt az ítélet, vagy „Húzzátok fel!" 
s intett kezével, mire a terrorcsapat a legnagyobb 
kíméletlenséggel végrehajtotta az ítéletet. Aki véde
kezni mert, annak beverték a száját, kiverték a 

Halasi Ferenc 
8 évi fegyházra 

ítéltetett 
Bandi Ferenc 

szökésben 

Szamuelly Tibor 
öngyilkos lett, 
Kohn Kerekes 
Árpád, Kovács 
Lajos halálra 
ítéltettek és 

kivégeztettek 

Budapesti kir. 
btő törvényszék 
1921. márc. 9-én 
kelt 10934/1920. 

sz. ítélete 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szept. 26-iki 
jelentése 

m 
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130. Dutka Sándor 
131. He rezeg József 
132. Sulyok József 
133. Gyöngyösi János 
134. Vendég József 
135. Vörös János 
136. Sárközy Kálmán 
137. Vitális János 
138. Biacsi Sámuel 
139. Faddi János 
140. id. Herweg Imre 
141. ifj. Faragó Gy. 

István 
142. Bogárdi Sándor 
143. Polacsek Sándor 
144. Klein Vilmos 
145. Ballá Lajos 

ref. földműves 
146. Stajcz József 
147. Széli Sándor 
148. Vas Imre 
149. Széli Gy. István 
150. Nagy István 
151. Grósz Vilmos 
152. Katus István 
153. Kákonyi Imre 
154. Bán Sándor 
155. Gábori István 
156. Berecc Sándor 
157. Váczi Sándor 
158. Papp Mihály 
159. Koller István 
160. Siroki Richárd 
161. Dudás Antal 
162. Nagy Gyula 
163. Szűcs Sándor 
164. Farkas Sándor 
165. Berte József 
166. Biró Sándor 

dunapataji lakosok 
167. Schwarcz József 

kereskedő, 
52 éves, izr. 
kalocsai lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

1 

Dunapataj, 
1919. jun. 23: 

-

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok _ 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Elestek az 
ellen

forradalmi 
harcokban 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

i 

! 
i 

j 
j 
j 
I 

! 
j 

| 
1 

i 

-
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A gyilkosok 

sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

fogait. Ha valaki összeesett, addig verték, mig fel 
nem tápászkodott. Az akasztásra ítéltet a község
háza előtt egy fa alá székre állították, a kötelet 
a nyakára hurkolták és megparancsolták, hogy ö 
maga rúgja ki maga alól a széket. Ha ezt a sze
rencsétlen áldozat a rettenetes halál félelme miatt 
megtenni nem tudta, vagy habozott, addig pofoz
ták, amig ez megtörtént. Vendég Józsefet felakasz
tották. A kötél leszakadt. Erre el akart szaladni, 
utána lőttek, halva rogyott össze. 

Dunapataj község előtt volt a zászlóalj kötöző
helye. Ide hozták ugy a fehérek, mint a vörösök 
részéről a sebesülteket. Mig az orvos kötözte a 
sebesülteket, odament Szamuelly és néhány terro
rista autóval, mikor meglátták a köíözőhelyen levő 
sebesülteket, Szamuelly parancsára a terroristák 
le akarták lőni őket, amit az orvos csak erélyes 
fellépéssel tudott megakadályozni. Azután Szamu
elly megparancsolta, hogy élve temessék el őket, 
de parancsát az orvos nem teljesítette. 

Negyvennyolc egyén ellenforradalmi harcokban 
esett el. Tizennégy egyén felakasztatott. Mind
annyian hősi magatartást tanúsítottak. Szamuelly 
Tibor személyesen járt el Dunapatajon, 8()2.350 
korona hadisarcot Bokányi Dezső írásbeli fclha*·' 
talmazására Pervanger Mihály vitt el. Az ellenfojK-
radalmárok életben maradt részét a .kalocsai' 
forradalmi törvényszék elé állították, hal , sokási·. 
szigorú börtönre ítélve, fogva voltak a diktatúra. 
bukásáig. 

Dunavecsén történt, hogy Szamuelly TifíS£JaP' 
községházán halálra ítélte az ellenforradalmár Csfeü 
kás László 19 éves pénzügyőri vigyázót. Mikor ez 
kötéllel a nyakában az akasztáshoz felállott a 
székre, azt kérte, hogy engedjék meg, hogy ki
végzése előtt egy cigarettát elszívhasson. Megen
gedték, rágyújtott s nyugodtan szívta a cigarettát. 
Meglátta ezt Szamuelly, odakiáltott a hóhérnak 
„kitartás", mire Csukást leléptették a székről s 
megszabadult a felakasztástól. Szamuelly maga 
mellé vette autójába s magával vitte. 

Kalocsai kir. 
ügyészség 1921. 

szept. 26-iki 
jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

168. Gábr is 
István 
dunapataji 
lakos 

169. ifj. Barta 
Károlyné 
szentkirály
pusztai lakos 

170. Liszkai Ignác 
földműves 

171. Balogh Antal 
János 

172. Demeter 
István 

173. Prókaj 
Erzsébet 
10 éves leány, 
egri lakos 

A gyilkosság 

helye és ideje 

Dunapataj, 

A gyilkosság 
módja 

Föl akasztás 
1919. jun. 28. ~" 

1 

Dunapataj, 
Szentkirály
puszta, 1919. 

jul. 5-ike 
táján 

Eger, 1919. 
június 22. 

Agyonverés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 

urugye 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmár 

Lázadó és 
ellen

forradalmi 
magatartás 

I 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
Tibor által 

visszahagyott 
vészbíróság 
Kohn Adolf 
40 éves, izr. 
vall. keresk. 
segéd, polit, 

nyomozó 
följelentése 

alapján 

Állítólag 
Dr. Bárány 
Kálmán egri 

ügyvéd, 
vörösőr-

parancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Terroristák 

; 

Deák Sándor 
dunapataji 
földmives, 

Kovács József 
és társai 
vörös
katonák 
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Kohn Adolf budapesti épületlakatos, mint poli
tikai nyomozó Dunapatajon az ellenforradalom 
alkalmával rábeszélte Gábris Istvánnét, hogy férjét 
birja reá, hogy rejtekhelyéről előjöjjön, nem lesz 
bántódása. Gábris István erre jelentkezett, mire 
Kohn Adolf letartóztatta, bevitte Kalocsára, hol a 
vésztörvényszék halálra ítélte s azután vissza
kísérték Dunapatajra, hol szombaton este 6 óra 
tájban felakasztották. 

' Deák Sándor dunapataji földműves, vörösőr 
1919. július hó 5-ike táján Dunapatajról Pervanger 
Mihály parancsnoksága alatt 25 vörös katonával s 
5 vörösőrrel kiment Szentkirály pusztára id. Barta 
Károly tanyájára. Ott ifj. Barta Károlynét azért, 
hogy férje rejtekhelyének elárulására kényszerítsék, 
annyira elverték, hogy 'nevezett ebbe pár nap 
múlva belehalt. Férje rejtekhelyét nem árulta el. 
Ezután Deák Sándor és társai addig keresték a két 
Bartát, míg a padláson megtalálták. Deák ráemelte 
fegyverét ifj. Bartára, de az felcsapta a fegyvert, 
mely elsült, de nem talált. Erre vádlott és társai 
a két Bartát megkötözték, összeverték, marháit, 
ruháit, pénzét elvették. Bevitték őket Dunapatajra, 
s ott id. Barta Károlyt a községháza udvarán egy 
fára felakasztották, de az rángatta a kötelet, mire 
az elszakadt és Barta a földre esett. Erre újból 
fel akarták akasztani, de Pervanger Mihály meg
tiltotta, mire mindkettőt bevitték Kalocsára s ott 
voltak fogva a diktatúra bukásáig. 

Egerben 1919. évi június hó 22-én a tömeg 
fellázadt a kommunista vezetők ellen s benyomult 
a városházára. A kommunista szónokokat nem 
hallgatták meg s fenyegetőztek, hogy a városháza 
emeletére menekült vezetőket lehajigálják. A tömeg 
fenyegette a csarnokot elálló vöröskatonákat is, 
sőt állítólag egyet meg is sebesített. Dr. Bárány 
parancsnok erre állítólag jelt adott a lövésre, a 
vörös katonák a tömeg közé lőttek, mire az említett 
négy egyén meghalt, Pálok János és több ismeretlen 
társa megsebesült. A bíróság nem találta bizonyí
tottnak 12 vádlott egybehangzó vailomása dacára 
sem, hogy dr. Bárány vezényelte a tüzet s kifejezést 
ad azon nézetének is, hogy a vádlottak talán 
szerényebb eszközökkel is elháríthatták volna a 
támadást. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Kohn Adolf 
12 évi fegyházra 

ítéltetett 

Deák Sándor 
12 évi fegyházra 

ítéltetett 

A bíróság 
vádlottakat 
felmentette, 
mert bár a 

tanácsrendszer 
jogtalan alapon 
is nyugodott, a 
vádlottak azon 
joga, hogy a 

fenyegető tömeg 
támadásával 

szemben véde
kezzenek, el 
nem vitatható 

J e g y z e t 

Kalocsai 
kir. törvényszék 

1921. ápr. 8-án kelt 
B. 373/7/1921. sz. 

ítélete 

Kalocsai 
kir. törvényszék 

1921. ápr. 5-én kelt 
B. 330/4/1921. sz. 

ítélete 

Egri 
kir. törvényszék 

1920. mára 29-én 
kelt 645/4/1920. B. 

sz. ítélete 



A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

174. Sárbogárdi 
Mészöly Géza 
őrnagy, 43 éves, 
nős, egri lakos 

175. Onódy 
Ferenc 
egri földműves 

176. Russó János 
.sofför, egri 
lakos 

177. Magyari 
Veres Lajos 
vöröskatona 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Eger, vár
állomás 

1919. máj. 4. 

Eger, 
19J9.']ul. 20. 
érsekkertben 

Eger, 
1919. máj. 5. 
a törvény

széki épület 
előtt 

Eger, 
1919. máj. 2. 
a vincellér

telep mellett 

Ernőd, 
1919. máj. 13. 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Agyonlövés Ellen
iorradal már 

Agyonlövés 
Ellenszegült 

a vörös-
katonának 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Ellen
forradalmi 
cselekedett 

Gondat
lanság 

Jakab Rudolf 29 
éves, ág, ev, vall., 
gépszerelő, kis
pesti vörösó'rség 
parancsnoka és 
Molnár Dániel 
vörösőrkerületi 

parancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Tormássy-
féle 

terrorcsapat 
Bárány, Blau 

és Vucsa nevű 
terroristái 

Csonk István 
vöröskatona 

Boldizsár 
János és 

társai isme
retlen vörös 

katonák 

Valószínűleg 
a vissza

vonulóvörös 
katonák 

Grecsák 
Gyula 

vöröskatona 
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A vörös uralom május eleji bukásának hírére 
Egerben is vissza akarták állítani a törvényes ren
det. Erre a hirre leküldték oda Tormássy zászlóalj
parancsnokot terroristáival. Mészöly Géza fel
szedette előttük a síneket, de a terroristák mégis 
behatoltak a városba. Mészöly feleségével együtt 
éjszakának idején menekülni kényszerült. Mene
külés közben azonban olyan vasúti őrházba tévedt 
be, hol terroristák voltak elbújva. Ezek: Baranyai 
Blau es Vucsa nekiugrottak, leszúrták, majd mikor 
menekült, lelőtték. Utána újra összeszurkálták. 
Felesége ájultan esett össze a vasúti sinek között. 
Mészölyt a terroristák kirabolták. 

Ónodi Ferenc egy ^mulatságon ellenszegült az 
őt előállítani akaró vörösőrnek, erre az lelőtte. 

Russó János soffőr Szita alezredes ellenforra
dalmárt megszöktette. Erre Jakab Rudolf és Molnár 
Dániel agyonlőtték őt. 

Közelebbi adatok hiányzanak. 

Grecsák Gyula őrszolgálat közben ráfogta 
fegyverét Kovács Lajosra, a fegyver elsült s Kovács 
Lajost agyonlőtte. Grecsák Gyula szándékosságát 
nem lehetett megállapítani. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Szökésben 
vannak 

Csonk István 
5 évi fegyházra 

ítéltetett 

Jakab Rudolf 
15 évi fegyházra 

ítéltetett, 
Molnár Dániel 
szökésben van 

Grecsák Gyula 
8 havi fogházra 

Ítéltetett 

J e g y z e t 

Egri 
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. 1/8. 

sz. jelentése 

Egri 
kir. törvényszék 

1919. szept. 11-én 
kelt B. 1160/1919. 

sz. ítélete 

Egri 
kir. törvényszék 

1920.dec.'9~én kelt 
B. 2938/8/1920. sz. 

ítélete 

Egri 
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. 1/8. 
/ sz. jelentése 

Miskolci 
kir. törvényszék 

1921. aug. 13-án kelt 
1919. B. 2124/36. 

sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

179. Berniczey Aladár 
esztergomi 
lakos, föld
műves 

180. Varga Dezső 
János 
esztergomi 
lakos, 20 év 
körüli föld
műves 

181. DancsaÁron 
földműves 

182. Szuprics 
György 
23 éves föld
birtokos, tart. 
honvéd had
apródőrmester 

183. Kincses Pál 
rk. földműves 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Esztergom, 
Széchenyi-tér 
a városházá

nak bolt
hajtásos 

folyosója 
alatt 1919. 
június 10. 

Érsekcsanád, 
1919. jun. 26. 
a község

házzal szem
ben levő 

szederfára 

Érsekcsanád, 
1919. jun. 25. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Akasztás 

Felakasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellenforra
dalmárság 

gyanúja 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Esztergomi forra
dalmi törvényszék 

ítélete Győri 
János 52 eves, 
rkath,, elnök, 

Janics Ferenc 39 
éves, rkath. és 
Miklósi György 
38 éves, rkath,, 

hordár, birák, 
Vádbiztos Tassler 
Mrmin 34 éves, 
izr. pincér és 

Bancsó László 31 
éves, ág, ev, 

detektivf«lügye!Ő, 
Bártfai Géza 71 

éves, rkath,, ren
dészeti előadó 

közreműködésével 

Nagy Kálmán 
25 éves, 

bpesti lakos, 
Kiss Ferenc 

31 éves, 
izr. vall., 

szabó 
vallomása 

alapján 

Lipták Pál 
vörös 

szakaszpar. 
ítélete alapján 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Tengerészek 

f 

Végh Miklós 
22 éves bér
kocsissegéd 

és Valkó 
József vörös

katonák 

Vörös
katonák 
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Szabó István városparancsnok 1919. májusában 
Esztergomban a proletárdiktatúrát meg akarta 
buktatni. Nem sikerült, mire a csehekhez menekült. 
Utána összefogdosták az ellenforradalmárokat s 
forradalmi törvényszék elé állították. A vádbeszéd 
ennyi volt: „Szemet szemért, fogat fogért!" Halálra 
ítélték Varga Dezső Jánost, Berniczey Aladárt, 
ízsák Jánost, Sliz Istvánt. Ez utóbbi kettőnek az 
igazságügyi népbiztos megkegyelmezett, a másik 
kettőt 1919. június 10-én agyonlőtték.» A vádbiztos 
mellett vádbeszédet mondott Bancsó László is, ki 
az adatokat gyűjtötte össze az áldozatok ellen. 

Berniczey Aladárnak végig kellett nézni társá
nak, Varga Dezsőnek agyonlövetését, koporsóba 
tételét és halottaskocsira helyezését. Majd bekötöt
ték szemét azzal a véres zsebkendővel, amelyet 
Varga Dezsőről levettek. 

A Petzkay-féle zászlóalj egy különítménye 
1919. június 25-én Nagy Kálmán századparancsnok 
vezetése alatt Érsekcsanád községbe érkezett. 
Ellenforradalmárság gyanúja miatt letartóztatták 
Dancsa Áron földművest és a fiatal, 21 éves 
Szuprics György földbirtokost. Nagy Kálmán Kiss 
Ferenc vallomása alapján rögtön halálra ítélte 
Dancsát s egy eperfára akasztották fel, de lesza
kadt a kötél. Dancsa erre menekülni igyekezett, 
mire visszahozták s Nagy Kálmán lovagló pálcá
jával ugy fejbevágta, hogy annak arcát nyomban 
elöntötte a vér. Erre Végh Miklós és Valkó József 
újra felakasztották. Bevádolta őt Kiss Ferenc 
kalocsai szabó. 

Szuprics Györgyre nem volt bizonyíték. Beültet
ték hozzá Klosz Dezső, zsebtolvajlás miatt három
szor büntetett züllött egyént, az bizalmába férkő
zött, Szuprics megvallotta, hogy fehér érzelmű, 
mire Klosz leleplezte őt, Nagy Kálmán pedig 
halálra ítélte és felakasztatta. Az akasztást Végh 
Miklós és Valkó József végezték. A kivégzettek 
bátran és önérzetesen haltak meg. 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Győri János, 
Miklósi György 
ésBancsó László 
halálra Ítéltettek, 
de az oroszok
nak kiadattak. 
Faszler Ármin 
szökésben van. 

Bártfai Géza 
14 évi fegyházra 

ítéltetett 

Végh Miklós és 
Nagy Kálmán 

halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 
Klosz Dezső is 
halálra ítéltetett, 

de kegyelmet 
kapott s bünte
tése életfogytig 
tartó fegyházra 
változtattatott át. 

Kiss Ferenc 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 

1 

Szökésben 

J e g y z e t 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

1921. ápr. 14-én kelt 
B. 1662/5/1921. 

sz. ítélete 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. máj. 25-én kelt 

Kgy. 1875/920. 
sz. ítélete 

és a kalocsai 
kir. törvényszék 
1921. márc. 1-én 

kelt B. 97/6/1921. 
sz. ítélete 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szept. 26-án 
kelt 1921. El. N. 82. 

sz. jelentése 



50 

A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

184. Cifra János 
28 éves, gazd. 
napsz., fegyver
nek! lakos 

185. Bereczky 
Dávid 
nőtlen, 
csendőrőrm. 

186. Kiss József 
vécsi illetőségű 
feldebrői lakos 

187. Soproni Kál
mánná szül. 
Molnár Mária 
feldebrői lakos 

188. Endrész László 
alsóhangonyi 
lakos, gazdáik. 

189. Gódor János 
190. Gerhát Pál 

vöröskatonák, 
fóti ifjú gazda-
legények 

191. Buczolics János 
192. Drimmel Mária 

fiilesi lakosok 

A gyilkosság A gyilkosság 
helye és ideje ; módja 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos- ! A gyilkos
ságot ságot végre

elrendelte hajtotta 

Fegyvernek, 
1919. ápr. 16. 

Temető 

Feldebrő, 
1919. aug. 

13. este 

Feldebrő, 
1919. máj. 6. 

Felsődabas, 
1919. jun. 22. 

Felső-
hangony, 

1919. máj. 26. 

Fót, 1919. 
június 19. 

Füles, 1919. 
április 6. 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Fosztogatás 

Csendőr 

Agyonlövés 

Agvofilövés 

Agyonlövés 

Agyoniövés 

Forradalmi 
törvényszék 

Vörös
katonák 

Lukács Imre 
feldebrői 

direktóriumi 
elnök 

Vörös-
katonák 

Vörös
katonák 

A 38-as vörös 
dandár forr. | 
törvényszéke| 

Vörös
katonák 

Agyonlövés 

Csonka János 
vöröskatona 

Vörös
katonák 
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J e g y z e t 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

A kommunizmus bukása után Lukács Imre 
kommunista vezért akarta elfogni lakásán Bereczky 
Dávid csendőrőrmester 1919. augusztus 13-án. 
Miközben annak lakását kutatta, Lukács Manli-
cherrel rálőtt. Bereczky holtan esett össze. Gyanú
sított megszökött. 

Vöröskaíonák részeg állapotban kézigránátot 
dobáltak és ez a fuvarosként kirendelt Kiss Józsefet 
megölte. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Sértettek a frontról hazajővén, fenyegető üze
netet küldtek Csonka Jánosnak. Erre ez két vörös
katona társát niagálioz véve az utcán megtámadta 
Gódorékat s lelőtte őket. 

Megszökött 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én kelt 
1920. El. 60/103/8. 

sz. jelentése 

Egri -
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. .1/8. 

sz. jelentése 

Feldebrői 
csendőrőrs 

1920. jul. 14-én kelt 
477. sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1920. jul. 12-én kelt 
1920. El. I.A. 68/181 

sz. jelentése 

Miskolci 
kir. ügyészség 

1921. dec. 19-én kelt 
1921. El. 1. F. 59. 

sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1921. okt. 3-án kelt 
1921.El. I.A.68/210. 

sz. jelentése 

Soproni 
kir. ügyészség 

1920. jul. 20-án kelt 
1920. El. 1. A. 25. 

sz. jelentése 
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193. Kovács 
Tibor 

194. Pro kop nevű 
gyetvai lakos, 
községi jegyző-
irnok 

195. Csipkay 
Albert 
huszárszázados 

196. Welt Ignác 
üvegkereskedő 

A gyilkosság 

helye és ideje 

Göd, 1919. 
március 23. 

gödi 
villanytelep 

Gyetva, 
Zólyom m. 
1919. jun. 8. 

Gyöngyös, 
1919. máj. 7. 
Város piac

terén 

A gyilkosság 

módja 

Agyonlövés 

Felakasztás 
a templom 
előtti téren 

egy fára , 

Villany
oszlopokra 
való fel
akasztás 

« 

A gyilkosság 

ürügye 

Betörésen 
tetten éretett 

Állítólagos 
cseh kém 

Ellen
forradalmi 
mozgalom

ban való 
részvétel 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Strihova-
nyecz Pál 
és Benkó 
Mészáros 

! Ferenc, vörös; 

Zöld Sándor 
34 éves, bpti 
nyomdász, 
pol. megb., 
katonai forr. 
tszéki elnök 

katonák 

Dull János 
vöröskatona 

és vörös
katona társai 

j 
1 
! 
I 

Nemecz 
József 

30 éves, rk., ; 
építési raj- j 
zoló, város- j 
parancsnok, | 
direktóriumi 
elnök, forr. 

törvényszéki ! Thausz 
elnök, Harján Vilmos és 
János nap- 1 Stern Mór 

számos, 
- Csiff erszky 
Károly laka

tossegéd, 

terroristák 

forr. törvény-
széki birák. 
Vádbiztos : 

Bardócz | 
Braun Pál 
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Strihovanyecz Pál és Benkó Mészáros Ferenc 
vöröskatonák 1919. március 23-án éjjel a gödi 
villanytelepen éjjeli őrszolgálatot teljesítettek, mikor 
észrevették, hogy Kovács Tibor és társai egy 
villát feszegettek. Rájuk szóltak, de azok támadó-
lag léptek lel, mire közéjük lőttek és Kovács Tibor 
halva maradt ott. 

Közelebbi tényállás ismeretlen. 

Gyöngyösön 1919. április végén ellenforra
dalmi mozgalom szerveztetett; kilobbant 1919. 
május 2-án, mire a kommunisták Budapestre 
szöktek. Május 5-én Nemecz 60 főből álló terror
csapattal visszament. Rögtönitélő forradalmi bíró
ságot alakított s 6 embert halálra itélt (Csipkay 
Albert, Kenyeres János és Issekutz Lajos huszár
századosok, Thuránszky László huszárfőhadnagy, 
Welt Ignác és Kernács János gyöngyösi polgárok). 
Welt Ignácnak az volt a bűne, hogy részt vett 
abban a csoportban, mely Endresz József munkás
tanácstagot lefegyverezte. 

Csipkay századosra rábizonyult, hogy 1919. 
május 2-án a gyöngyöshalászi vörösőrséget lefegy
verezte s tőlük 2 gépfegyvert elvett. 

Csipkay Alberten és Welt Ignácon az ítéletet 
nyomban végrehajtották. Welt Ignác alatt a kötél 
leszakadt, mire újra felakasztották. Csipkay Alber
tet az orrán és nyakán keresztülkötve akasztották 
fel, hogy a halál bekövetkeztét meghosszabbítsák. 

Csipkay Albert a kivégzéskor bámulatraméltó 
iiősiességgel viseltetett. A rendőrségi fogdában 
Nemecz Alajos volt jegyzőgyakornok a szociál
demokratapárt titkára a kivégzés előtt összeverte 
s ékszereit, erszényét elrabolta, a bitófa alatt a 
kezét összekötözték, vörös szalagot kötöztek a 
derekára, gúnyból neki alázatosan jelentést tettek, 
majd Bardócz Braun Pál vádbiztos terrorista egy 
kutyakorbáccsal összeverte; megkérdezték tőle, 
mi az utolsó kívánsága, mire ö büszkén, megvető 
tekintettel, emelt hangon rájuk kiáltott: „Ilyen 
bitang gazemberektől semmit se kérek!" Ezután 
a kötél hurokját a szája alá illesztették, 45 percig 
kínlódott a kötélen s még ekkor is szivarcsutkát 
dugtak a szájába. 

Felmentettek 
meg nem cáfolt 
jogos védelem

mel való 
védekezés 

címén 

Zöld Sándor 
4 évi fegyházra 

ítéltetett 

Nemecz József 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett 
Harján János 
életfogytiglani 

fegyházra 
ítéltetett, 

a többiek 
szökésben 

vannak 

J e g y z e t 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 
1920. márc. 26-án 

kelt B. VI. 824/4/920. 
sz. ítélete 

Budapesti 
kir. ügyészség 
54286/920. sz. 
vádinditványa 

Egri 
kir. törvényszék 
1920. máj. 27-én 

kelt B. 1282 5/919. 
sz. ítélete 

Egri 
kir. törvényszék 

1922. jul. 5-én kelt 
B. 3464/7/1921. 

sz. ítélete 
Egri 

kir. ügyészség 
1921. szept. 24-én 
kelt 1920. El. 1/8. 

sz. jelentése 
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A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

197. Krammer 
Ignác 

198. ifj. Juhász 
Péter 
hajdúszobosz
lói lakos 

199. dr. Fekete 
László 
40 éves, ref. 
polgármester 

200. Korner Béla 
56 éves, ref. 
nős, takarék
pénzt, igazgató 

201. Tokay József 
ref. nős, rendőr-
fogalmazó 

Győr, 1919. 
'július 30. Agyonlövés ι , ^ϋη , ^J forradalmár 

Hajdubagos, 
1919. ápr. 7. 

Vörösőrrel 
szemben 

Agyonlövés j tanúsított 
engedet

lenség 

Hajdú
szoboszló, 

1919. 
ápr. 24. 

Fölakasztás 
Ellen

forradalmi 
magatartás 

Szamuell 
Tibor 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Chlepkó Ede 
terrorista 

Borok Ferenc 
24 éves, 

hosszupályi 
lakos, nap

számos, 
hosszupályi 

vörösőr 

Gerlei Géza, 
Kohη Kerekes 

Árpád és 
Jónás Gyula 
terroristák 
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Győrött 1919. július 30-án „asszonyforradalom" 
ütött ki, mikor a terroristák egyike, Chlepkó Ede 
agyonlőtte Krammer Ignácot. 

Ifj. juhász Péter apjával együtt Hajdúszobosz
lóról kocsin élelmiszert szállított 1919. április 
7-én. Borok Ferenc vörösőr Hosszupályiban meg 
akarta akadályozni az élelmiszer szállítását s ifj. 
juhász Pétert megállásra szólította fel. Ifj. juhász 
Péter ostorával Borókra csapott s tovább hajtott, 
Borok azonban Hajdubagoson utolérte s ifj. 
Juhász Pétert agyonlőtte. 

Mikor a románok bevonultak Debrecenbe, 
Hajdúszoboszlóról á kommunista direktórium el
menekült. A törvényes hatóságok átvették a hatal
mat s a városházára fehér zászlót tűztek ki. 
Közben azonban Kába felől megjött egy páncél
vonaton Szamuelly Tibor az ő terroristáival s a 
piactérre maga elé vezettette dr. Fekete László 
polgármestert, Korner Béla takarékpénztári igaz
gatót és Tokay József rendőrfogalmazót. Szamuelly 
megkérdezte a csőcseléket, milyen emberek voltak 
dr. Fekete és 2 társa. Dr. Feketéről azt mondták, 
hogy nem volt őszinte, Tokay Józsefre ráfogták, 
hogy sok gazdát mentetett fel a háború alatt a 
katonai szolgálat alól, Korner Béla pedig nem 
szerette a népet. Erre Szamuelly elrendelte, hogy 
mindhármat akasszák fel a piactéren az akácfákra. 
Az áldozatok nyugodtan és férfiasan mentek a 
halálba. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

j e g y z e t 

Tettes 
szökésben 

Borok Ferenc 
2 évi fegyházra 

ítéltetett 

Győri 
kir. ügyészség 

1920. jul. 21-én kelt 
El. 1/21. 

sz. jelentése 

Szamuelly Tibor 
öngyilkos lett, 
Gerlei Géza 
megszökött, 

Kohn Kerekes 
és Jónás Gyula 
halálra Ítéltettek 
és kivégeztettek 

Debreceni kir. 
törvényszék 

1920. aug. 19-én 
kelt Bv. 1503/1919. 

sz. ítélete 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. ápr. 27-én kelt 
Bkgy. 2145/1921. sz. 

ítélete és a 
debreceni kir. 

ügyészség vezetőjé
nek 1921. okt.3-án 
kelt 1920. El. 1. A. 
14/2. sz. jelentése 
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202. Csanádi József 
45 éves, r. kath. 

203 . Jagicza Antal 
40 éves, r. kath. 

204. Romsics Gergely 
50 éves, r. kath. 

205. Pirisi Utván 
206. Romsits Sándor 

42 éves, r. kath. 
207. Rideg József 

25 éves, r. kath. 
208. Balázs István 

23 éves, r. kath. 
209. Vén István Janas 

43 éves, r. kath. 
210. Vén Ignác 

20éves,homok-
mégyi lakosok, 
földművesek 

211. Kaszt János 
212. Schneider 

János 
213.Himpelmann 

Péter 
214. Molnár 

István 
215. Schmell 

Péter 
216. Brenner 

János 
217. Szeidl János 

Hajós, 1919. i A Λ ... > 
június 23. I Agyonloves 

Ellenforra
dalmárok 

A T Agyonlövés június 23. 

218. Nagy Gyula 
kispesti lakos 

Harta, 1919. 
jun. 21. dél
előtt Duna-

pataj és 
Harta köz

ségek között 
elterülő 
határban 

Ellenforra
dalmárok 

Fölakasztás 

Agyonlövés 
Ellen

forradalmár 
gyanús 

Szamuelly 
Tibor 

27 éves, izr. 
vall. ujságiró, 

népbiztos 

Vörös-
katonák 

Vörös
katonák 

Szeidl Jánost 
Kohn Kerekes 

Árpád 
terrorista 
akasztotta 

föl 

Görbe János 
és Rozsa 

Sándor 
vörös

katonák 
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Nevezettek egy kivételével az 1919. június hó 
23-án a Duna-Tisza között lefolyt ellenforradalmi 
harcokban Hajós község határában estek el. 

Kaszt János és társai 1919. június 23-iki Harta 
előtti ellenforradalmi harcok közt estek el. Seidl 
Jánost Szamuelly Tibor akasztatta fel. Ezt a 
parasztlegényt Kohn Kerekes Árpád fogta el az 
utcán s gúnyolódva kérdezte, „melyiken akarsz 
lógni?" Mikor kötélen lógott, Kohn Kerekes kér
dezte tőle: „Vörösödsz már büdös?!"; többször 
pofonvágta és „Rúgd el!" kiáltással az áldozattal 
kirúgatta maga alól a széket. Egy vöröskatona 
szembeköpte a hullát. 

Hartán a Petzkay-zászlóalj hihetetlen fosztoga
tást vitt véghez. 

Az ellenforradalom leveréséry, küldött karhatalmi 
vöröskatonák Dunapataj és Ha, ta községek hatá
rában 1919. június 21-én délelőtt Nagy Gyula sér
tettre bukkantak, kirabolták és agyonlőtték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Kohn Kerekes 
Árpád halálra 

ítéltetett és 
kivégeztetett 

Rózsa Sándor 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szeptember 
26-án kelt 1921. 

El. 1. N. 82. sz. 
jelentése 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szeptember 
26*-án kelt 1921. 
El. 1. N. 82. sz. 

jelentése 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. febr. 4-én kelt 
Bkgy. 9028/8/919. 

sz. ítélete 
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219. Németh 
József 
20 éves, hatvani 
vörösőr 

220. Kobovits 
Bogdán 
26 éves, hatvani 
vörösőr 

221. Hajdú 
Aladár 
40 éves, fűszer-
kereskedő 

222. Mészáros 
József 
58 éves, cukor-
gyári munkás 

223. Fehér Illés 
István l o i V U l i 
17 éves, hatvani 
lakos, föld
műves 

A gyilkosság 

helye és ideje 

Hatvan, 1919. 
május 4-én 
napközben 

Hatvan, 1919. 
május 4-én 
saját lakásán 

Hatvan, 1919. 
május 4-én 
az utcán 

Hatvan, 1919. 
máj. 10-1 l-re 
virradó éjjel 

az utcán 

A gyilkosság 

módja 

Agyonlövés 

A gyilkosság 

ürügye 

Ellenforra
dalmárság 

gyanúja 

Polgár 
és ellen

forradalmár 

Polgár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Bertók József 
terrorista 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Krucker 
Lajos 

22 éves, 
gyári segéd

munkás, 
Cserny-

terrorista, 
iczkovics 
Gerzson 

terrorista 

Zachár Gyula! 
terrorista, 

Kovács Ernő, 
Belovai 
Ferenc 

vöröskatonák 

Vörös-
kaionák 

Varjú István 
vörösőr, 
20 éves, 
borbély 
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Hatvanban 19lü. május 2-án az íglói géppus-
kások egy szakasza nemzeti zászlóval vonult be a 
városba. Λ lakosság üdvrivalgással fogadta, a 
direktórium menekült. Balogh és Kovács nevű 
direktóriumi tagok Chlepkó Hantos Ede népbiz
tostól kértek segítséget, ki Cserny csapatából kül
dött ki két teherautóval 30 terroristát és egy ágyút. 
Ezt a különítményt Bertók József vezette, tagja 
volt Krucker Lajos is. Bertók 1919. május 4-én 
reggel Hatvanba érve, megtámadta a Grassalkovich 
kastélyban elszállásolt íglói géppuskásokat, de 
azok hevesen védekeztek, mire Bertók Budapestre 
telefonált segítségért. Közben a terroristák az 
ijedtében futásnak eredt Hüttl Vencel hatvaui 
lakost lőtték le, ki azonban a kapott tüdőlövést 
kiheverte. Krucker Lajos az utcán a menyasszo
nyával sétáló Németh József vörösőrt lőtte le, 
Iczkovics üerzson pedig Kobovits Bogdán hatvani 
vörösőrt. Ez utóbbit ágyából húzták ki, szemét 
bajonettel kiszúrták. Időközben megérkezett a 70Í) 
főből álló jakab-íéle zászlóalj, mire az iglói gép
puskások kénytelenek voltak magukat megadni. A 
terroristák ezután raboltak, pusztítottak, foszto
gattak. 

Lövöldözés közben lőtték le az utcán Mészáros 
József öreg munkást, ki leányáért ment ki az 
utcára. 

Ugyanezen a napon Kovács Ernő, Belovai 
Ferenc és Zachár Gyula, mint a vörös terrorcsapat 
tagjai behatoltak Hajdú Aladár lakásába s az ott 
elrejtőzve levő Hajdú Aladárt megkeresték, üldö
zőbe vették, Kovács Ernő biztatására Zachár 
Gyula pisztolyából tett két lövéssel agyonlőtte. 

Pár nap muiva éjjel az utcán Varjú istván 
lelőtte Fehér Illés István 17 éves hatvani lakost. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Krucker Lajos 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett. 
Bertók József 

14 évi fegyházra 
Ítéltetett. 

Zachár Gyula 
szökésben van. 

Kovács Ernő 
29 éves,szerelő, 
10 évi fegyházra 

ítéltetett. 
Belovai l1/» évi 

•börtönre 
ítéltetett. 

Varjú István 
8 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Budapesti kir. 
büntető törvény
szék 1920. jun. 

30-án kelt 
Kgy. 5770/92Ü/B. 

sz. ítélete 
Egri 

kir. törvényszék 
1920. december 

14-én kelt 
B. 143 /12/1920. 

sz. ítélete 
Egri 

kir. törvényszék 
1919. október 17-én 
kelt B. 1319/3/1919. 

sz. ítélete 
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224. Hárs Szabó 
Péter 
zászlós 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Heréd, 1919. 
máj. 27. Agyonlövés Polgár és 

zászlós 

225. Uzsvai 
László 
németmokrai 
örsbeli csendőr-
al őrmester 

Herincse, 
1919.ápr. 21. Agyonlövés Csendőr 

Kovács 
Mihály 

hatvani forr. 
törvényszék 
vádbiztosa 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

A feljelentést 
tette Rudas 
Mihály 42 

éves, herédi 
lakos, gazd. 

csel., bizalmi, 
agyonlőtte 

Musuta Ká
roly hatvani 
vörösőrség 
nyom. oszt. 

parancsnoka ; 
segédkeztek 
Vaka István 
hatvani kő-

müvessegéd, 
vörösőrségi 
nyomozó és 
Rugyai János 
24 éves, hatv. 
asztalossegéd 
vörösőr és 

Paraszt 
Ferenc hatv. 

kőműves, 
forr. törvény
széki pótbiró 
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Hárs Szabó Péter zászlós özv. Brüll Gézáné 
herédi kastélyában lakott s a gazdaság vitelében 
segédkezett. Cselédbizalmi volt ott Rudas Mihály, 
kit egyszer a zászlós megszidott. Rudas bosszút 
forralt és feljelentette a zászlóst, hogy „tétlenkedik 
és ellenük dolgozik." Kovács Mihály erre kijelen
tette, hogy élve vagy halva állítsák elé a zászlóst. 
1919. május 27-én kimentek Herédre Musuta 
Károly és társai, sokáig kutatták a zászlóst, ki 
időközben elrejtőzött. Végre megtalálták Weisz 
Adolf kamrájában s az ajtót rányitván, a zászlós 
e szavaira: „Bocsánat, megyek magával", Musuta 
e szavakkal: „az anyád szentségét, régen kereslek'" 
a védtelen zászlósba belelőtt, ki összeesett. Maj 
„látom disznó, még mindig élsz!" szavakkal u;n 
bele akart lőni, de Weisz Adolf nem enge ; tc. 
Erre kocsira rakták, Musuta nem engedte, hogy a 
kocsira való helyezésnél segítsenek rajta s elvitték 
a Brüll-féle kastélyba. Musuta és Vaka nem enged
ték meg, hogy feje alá párnát tegyenek és vizet 
adjanak: „a kutyának az nem kell!" Később oda
jött az orvos, kit Musuta és Rugyai be se akartak 
engedni. Az orvos megállapította, hogy a zászlós 
sérülése halálos s nem lehet szállítani. Musuta és 
Vaka annak dacára elvitték Hatvanba, hol a zászlós 
meghalt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Rutén nemzetiségű kommunisták 1919. április 
21-én a csendőröket le akarták fegyverezni. Azok 
ellenálltak, mire a tömeg megtámadta őket s egy 
lövés Uzsvai Lászlót halálra sebezte. Nevezett a 
huszti kórházba szállítás közben Iza községben 
meghalt. 

Vaka István 
5 évi, Rudas 
Mihály 3 évi, 

Paraszt Ferenc 
2 évi és Rugyai 
János 3 évi 

fegyházra 
ítéltettek. 

Musuta Károly 
szökésben van 

J e g y z e t 

Balassagyarmati 
kir. törvényszék 

1920. május 17-én 
kelt B. 592/9/1920. 

sz. ítélete 

A m. kir. debreceni 
csendőrkerületi 
parancsnokság 

jelentéséből 
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A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

226. Szlovák 
István 

227. Rácz Sándor 
228. Gera Ferenc 
229. Meszes 

Horváth János 

230. Csirkés 
Varga Ferenc 
makói gazdák 

231. Weisz 
Mihály 

232. Weisz 
Henrik 
kereskedők 

233. Havas 
Henrik 
mozgófénykép-
szinház tulajd., 
hódmezővásár
helyi lakosok 

Hódmező
vásárhely, 

1919.ápr.27. 
d. e. 10—12 
óra közt a 

vasúti 
állomás 

közelében 

Hódmező
vásárhely és 

Szentes 
között a 
vonaton 

1919. ápr. 
27-én éjjel 

Agyonlövés 
Ellenforra
dalmárok 

és polgárok 

Molnár István 
vörösőr 

főparancsnok 
a két Weiszre 

és Havas 
Henrikre a 
következő 
kijelentést 

tette: „Ezeket 
a zsidókat 

amint elindu· 
lünk, ki kell 

végezni" 

Terroristák 
Bűnsegédek: 

Tóth Béla 
(álnéven 
Anocskai 

András, Bán 
József) 31 

éves, mészá
rossegéd, 

utóbb szabó, 
politikai 

megbízott 
és Nagy Péter 

20 éves, 
makói mé

szárossegéd, 
nyomozó. 

A terroristák 
közül ismére-
rétesek : Szö
késben levő 
Lázár Andor 
Endre, Tajti 
Géza, Jano-
vics János, ki 
már 12 évi 
fegyházra 

ítéltetett és a 
szökésben 
levő Róth 

Sándor, Kis 
Géza és Kiss 

Péter 
terroristák 
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1919. április hó 23-án a makói gazdák tilta
koztak a vörösök erőszakos rekvirálásai ellen s a 
tömeg Vásárhelyi Kálmán hadügyi politikai meg
bízottat agyonverte. Erre Vágó és Landler népbiz
tosok a makói ellenforradalom leverésére kiküldtek 
30 terroristát és 150 vörösőrt. A csapat élére 
Tóth Béla — álnéven Anocskai András — több
ször büntetett előéletű mészárossegéd állott, mint 
teljhatalmú belügyi politikai megbízott. Landler 
kinevezte dr. Sebestyén Sándort a makói forra
dalmi törvényszékhez, mint a budapesti forradalmi 
törvényszék igazságügyi megbízottját. 

Ez a csoport géppuskákkal, ágyúkkal felsze
relve ment 1919. április 25-én Hódmezővásárhelyre. 
Onnan Makóra átment Tóth Béla (Anocskai 
András) több terroristával és vörösőrrel. Makót 
teljesen kirabolták, több polgárt letartóztattak s 
magukkal cipeltek. Útközben Földeákon átvették 
Návay Lajost, Návay Ivánt és Korchmáros Imrét. 
Közben Hódmezővásárhelyen is raboltak és foszto
gattak, az ékszerészek összes ékszereit s a pénz
tárak készpénzkészletét elvették. 

Ugyanott éjjel letartóztatták Weisz Mihályt s 
mikor fia Weisz Henrik utána ment, hogy atyja 
iránt érdeklődjék, őt is letartóztatták; elfogták 
még az éjjel Havas Henriket is. Azonkívül még 
vagy 21 egyént tartóztattak le túszként. Dr. Sebes
tyén Sándor budapesti jogtudor Weiszéket a hód
mezővásárhelyi széképület egyik helyiségében 
15—15 évi szabadságvesztésre ítélte. Ez az ítélet 
azonban nem tetszett Tajti Géza terroristának, ki 
dühösen kiáltotta: „Golyót kap, nem fegyházat!" 

Hódmezővásárhelyen 1919. április 27-én a 
vasúti kocsiból kiszállították Szlovák István, Rácz 
Sándor, Gera Ferenc, Meszes Horváth János és 
Csirkés Varga Ferenc makói lakosokat s a vasúti 
állomáson a töltésen a terroristák agyonlőtték. 
Nagy Péter makói mészárossegéd, a makói Lajtos-
féle különítmény tagja és nyomozóközege ugyanis 
azt állította, hogy ezek a makói lakosok voltak 
azok, kik Vásárhelyi kommunista megölésében 
részt vettek. 

Hódmezővásárhelyről ezután gyorsan távoztak, 
de útközben Hódmezővásárhely és Szentes között 
a vonaton a vasúti kocsikban a terroristák revol
verlövéssel kivégezték Weisz Mihály, Weisz Henrik 
és Havas Henrik hódmezővásárhelyi lakosokat. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Tóth Béla 
(Anocskai 

András) 15 évi 
fegyházra, Nagy 

Péter 5 évi 
börtönre, 

dr. Sebestyén 
Sándor 1 évi 

fogházra 
ítéltetett. 

Molnár István 
szökésben, a 

terroristák 
egy része 
szökésben 

Szegedi 
kir. törvényszék 

1921. jul. 19-én kelt 
B. 7164/920. sz. 

ítélete 



A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

234. Csizmadia 
Károly 
homokbögödei 
lakos 

235. Vcszelits 
Ferenc 

236. Windisch 
János 
19. vörös tüzér-
ezredbeli sza
kaszvezető 

237. Joő Andor 
kir. járásbiró 

238. HajekFerenc 
r. kath., 30 éves, 
vöröskatona, 
volt törvszéki 
díjnok, nőtlen 

A gyilkosság ; A gyilkosság 
helye és ideje módja 

Homok-
bögöde, 

1919. aug. 3. 
Agyonlövés 

Horvátlövő, 
1919. jun. 7. 

Isaszeg, 
1919. máj. 14. 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmár 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmi 

érzés 

jászapáti, ; Λ,,.,„,„,·. - Ellen- -
ím η -· \n ' AliVOlllnveS £ , • , 1919. maj. W.i °- forrada mar 

Jászberény, 
1919. máj. 7. 

helybeli 
katonai 

lövőtéren 

Agyonlövés Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Jászberényi u. n, 
forr. törvényszék 

Vitéz Sándor 
33 éves, csepeli 

löveglakatos, 
pof, megbízóit, 
Tóth György 

István 33 éves, 
szabósegéd, forr. 
törvszéki elnök. 

Kovács £rnö 
szerelő, vörös 

századparancsnok, 
Sárkány István 
rendőr, vörös 

szakaszparancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Weigl Manó 
29 éves, izr. 
vall. továbbá 

Stefanek 
József és 

társai vörös
katonák 

Vörös
katonák 

Ismeretlen 
vörös

katonák 

Kálmán 
Henrik tért., j 
Virág Mihály i 

vörösőr, I 
Németh Géza: 
községi meg- ! 
bízott, forr. 
törvényszék 

tagja 

Wegner Ká
roly 21 éves 
géplakatos, 

Balikó 
György 26 
éves üzleti 

szolga,. Dor
nt a η Ágost 
géplakatos 

vörös
katonák 
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Weigl Manó pápai vörösőr 20 emberrel kiment 
Homokbögödére, ott az ellenforradalmár lakos
ságot, amely a diktatúra bukása fölötti örömében 
mulatságot rendezett, megtámadta s Csizmadia 
Károlyt agyonlőtték, Barcza Gyulát megsebesí
tették. 

Horvátlövőn 1919. június 7-én ellenforradalmi 
tüntetések voltak, mire vöröskatonák vonultak ki 
s a menekülő ellenforradalmárok közül agyonlőtték 
Veszclits Ferencet. 

Windisch János a diktatúrát szidalmazta. Erre 
vöröskatonák agyonlőtték. 

Joó Andor kir. járásbiró ellenforradalmi moz
galomban való részvétel gyanúja miatt a jászapáti 
fogházban volt leíartőzta+va. 1919. május 17-én el 
akarták onnan száliita1 i a jászladányi katonai 
forradalmi törvényszék elé s cellájában durván 
támadtak reá. önérzetesen védekezett, Kálmán 
Henrik terroristával szembeszállt, mire a terrorista 
s Németh Géza parancsára Virág Mihály vörösőr 
a járásbirót agyonlőtték s ott hagyták cellájában, 
utóbb hasát felvágták borotvával, hogy öngyilkos
nak tüntessék fel. 

Rakottyai Károly és Guítmann N. politikai 
megbízottak feljelentették Viszneken 1919. május 
első napjaiban Hajek Ferenc vöröskatonát ellen
forradalmi kijelentések miatt. Nevezett Jászbe
rénybe kisértetett, ott Vitéz Sándor politikai meg
bízott utasítására a forradalmi törvényszék halálra 
ítélte. Hajek Ferenc beismerésben volt, kijelentette, 
hogy őt a haza szeretetére nevelték. Még aznap, 
május 7-én agyonlőtték. Ugy a forradalmi törvény
szék előtt, mint kivégzésekor bátran, hősiesen 
viselkedeit, kijelentette, hogy meggyőződéséhez 
ragaszkodik, a kommunista rendszer fenn nem 
állhat, kívánja a királyságot. Egy királyhü verset 
is találtak nála, muyben várja Károly királyt, 
hogy katonái élére álljon és az országot szaba
dítsa fel. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
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Weigl Manó 
4 évi fegyházra 

ítéltetett 

Virág Mihály, 
Németh Géza 

15 évi fegyházra 
ítéltettek. 

Kálmán Henrik 
szökésben 

Vitéz Sándor 
életfogytig tartó 

fegyházra, 
Tóth György 

5 évi, 
Sárkány ístván 

15 évi, 
Kovács Ernő 

8 évi, 
Wegner Károly 

és Baiikó György 
(3 évi fegyházra 

Ítélteitek. 
Donnán Ágost 
2 évi fegyházra 

Ítéltetett 

J e g y z e t 

Veszprémi 
kir. ügyészség 
1920. jul. 8-iki 

El. l,b. 17. 
sz. jelentése 

és a veszprémi 
kir. törvényszék 
1920. febr. 18-án 

kelt ítélete 
Szombathelyi 
kir. ügyészség 

1921. szept. 30-iki 
El. 1. A. 87. 
sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1921. okt. 3-án kelt 
1920. El. 1. A. 68. 

sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. törvényszék 
Î920. márc. 12-én 

telt B..1591/13/1919 
sz. ítélete 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1920. márc. 17-én 
kelt B. 99/20/920. 

sz, ítélete 
és a budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. máj. 12-én kelt 

Kgy. 3599/5/920. 
sz. ítélete 



A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

239. Egressy 
Kálmán 
tart. hadnagy, 
22 éves, r. kath., 
nőtlen 

Jászberény, 
1919. máj. 
2-án d. e. 
9—10 óra 

közt a fog
ház udvarán 

Agyonfövés 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Gárdos 
Gottselig 

Henrik 
27 éves, izr. 

vall. kárpitos
segéd, jász

berényi 
munkás

tanács tagja, 
a jászsági 

felső járási 
direktórium 

alelnöke, 
Budai Antal 

44 éves, 
r. kath. vall., 

budapesti 
rézolvasztó, 

vörösőr 
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Jászberényben 1919. május 2-án a románok 
elől a vörösök menekülőben voltak s mindenki 
azt hitte, hogy vége a diktatúrának. A nép a 
városháza előtt gyűlt össze s megbeszélte az 
eseményeket. Odajött Fecske Sándor földbirtokos 
is, ki előző nap szabadult a vörösök fogházából. 
A vörösőrök távozásra hivták fel s „elvtárs"-nak 
nevezték. Ez ellen ő tiltakozott, mire letartóztatták. 
Mikor a fogházba vitték be, épen akkor szabadult 
onnan Egressy Kálmán tart. hadnagy, kit a vörösök 
vallásos meggyőződése miatt lartottak fogva, de 
a románok közeledtének hirére elengedtek s látta, 
mint ütik-verik Fecskét. Bátran védelmére kelt 
Fecskének a fogház udvarán „Ne bántsátok* 
szavakkal. Erre a vörösök mindkettőjükre támad
tak s ők az őrszobák felé menekültek. Budai 
vöröskatona reájuk lő, de nem talál, mire Gár-
dos utóiéri őket s a védtelen Egressyt pisztolyával 
közvetlen közelről szivén lövi, ki holtan esik 
össze; majd Fecske ellen fordul, de közben meg
érkezik Czetti fogházgondnok és fellépésével 
megmenti Fecske életét. Gárdos és társai eltá
voznak. Gárdos egyéniségét jellemzi, hogy neki 
igért jutalomért megengedte Spekonya nevű éksze
résznek, hogy a leltározás elől értékes ékszereket 
elrejtsen, a jutalmat meg is kapta, de közben a 
leltározás alatt az ékszerészt meglopta. A lopott 
ékszereket a lakásán találták meg. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Gárdos Gottselig 
15 évi fegyházra, 

Budai Antal 
7 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1920. mára 30-án 
kelt B. 200/14/920. 

sz. ítélete 



A meggyilkolt 
neve, életkora 
és foglalkozása 

240. Cseh József 
51 éves 

241. Gugi István 

A gyilkosság 

helye és ideje 

36 éves 
242. Herczeg j 

András 
20 éves 

243. Kiss Frigyes 
22 éves 

244. Kolcza Béla 
20 éves 

245. Kovács 
Mihály 
42 éves 

246. Mészáros 
József 
43 éves 

247. Rácz János 
44 éves 

248. Szabó 
Mihály 
61 éves, nap
számosok 

249. Kondor 
József 

\ 15 éves, tanuló 
(Ör. Kondor 
fenő vádbiztos 
fia) 

250. Urbán István 
23 éves, gazd. 
napszámos, 
jászberényi 
lakosok 

251. Kosa József 
41 éves, rkath. 
plébános 

252. Hornyik 
Károly 
30 éves, rkath. 
segédlelkész, 
jászkarajenői 
lakosok 

Jászberény, 
1919. jul. 13. 

Jászkarajenő, 
1919. máj. 4. 
d.e. 10—11 
óra között 

A gyilkosság 

módja 

A gyilkosság 

ürügye 

i 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Papok voltak 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Lázár Henrik 
39 éves, izr. 
jászberényi 

lakos, műnk. 
bizt. pénzt. 

igazgató, 
mint a jász

berényi direk
tórium elnöke 
Vitéz Sándor 
33 éves, ref. 
csepeli lakos, 
löveglakatos, 
pol. megbiz., 

Paczauer 
Gábor 

33 éves, ref. 
jászberényi 
órásmester, 
direkt, tag 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös
katonák: 

Bedé Ferenc, 
Bedé István, 

Sipos Ferenc, 
Baranyó 

István és 
társaik 

Dobák Imre 
29 éves, rk. 
földműves, 
a Verő-féle 
tengerész

dandár 
vörös

katonája 
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Jászberényben 1919. július 13-án a vörösök 
nagy népgyűlést rendeztek s arra előzően mintegy 
300 főnyi vörös karhatalmat és egy gépfegyvert 
összpontosítottak rendfentartas s esetleges ellen
forradalmi megnyilatkozás elfojtása végett. A nép
gyűlésen Bokányi Dezső népbiztos, hadtest
parancsnok szónokolt. Amikor a földművelő nép a 
vörösök szónokát lehurrogta, eddig kideríthetetlen 
módon egy puskalövés dördült el, utána megszó
lalt a vörös karhatalom kürtösének kürtje s ezzel 
majdnem egyidőben a már előzően az egyik ház 
emeleti ablakában a gyűlés színhelyére beállított 
gépfegyver. Eme harsogástól és a golyósüvitéstől 
a készenlétben tartott és különböző csoportokban 
elhelyezve volt vörös karhatalmi csapatok össze
vissza lövöldöztek, jórészben a menekülő tömeg 
felé, ugy hogy a lövöldözés végén 11 hullát szed
tek össze és hivatalos megállapítás szerint 36 
súlyosabb természetű sérülés történt, valóságban 
több, mert igen sok sérült nem is jelentkezett. 

Ezen július 13-iki vérengzés kivizsgálása végett 
július 17-én megjelent Vágó Béla, a keleti hadsereg 
parancsnoka. Megállapította, hogy a 13-iki véreng
zés ellenforradalmi puccsnak a következménye, a 
város polgáraira büntetésből három millió hadi
sarcot vetett ki, ennek behajtásával Heiszer Károly 
városparancsnokot bizta meg, aki ezen összeget 
egynéhány nap alatt erélyesen behajtotta, azzal a 
biztatással, hogy pénzt vagy életet. 

Egyetlen szegényebb áldozat akadt, aki az ijesz-
tés dacára sem kerített pénzt s nem fizette meg a 
reárótt összeget s ebből semmi megtorlást sem 
szenvedett. A 3 millió ugy is befolyt. A terrorra és 
az attól való félelemre jellemző, hogy akinek magá
nak pénze nem is volt, egy-két nap alatt ismerősei
től kikölcsönözte, vagy ingóit eladta, csakhogy a 
megtorlást kikerülje. Ugyanez alkalommal a vagyo
nosabb polgárok ellen ruharazziát is folytattak, 
amelynek során azonban nemcsak ruhát, hanem 
más értékes ingókat is összeharácsoltak. 

A Verő Henrik parancsnoksága alatt állott úgy
nevezett tengerészdandár egyik zászlóalja 1919. 
május 4-én Jászkarajenőn pihent meg. Dobák Imre 
közlegény délelőtt a községháza előtt ment el s 
meglátta, mikor Kosa József plébános a plébánia 
felé tartott. A plébánost nem is ismerte, utána ment 
s ott Kosa József plébánost és Hornyik Károly 
segédlelkészt egymásután agyonlőtte. Hornyik Károly 
a plébános holtteste előtt hangosan imádkozott, 
miközben Dobák rálőtt s az holtan rogyott a plé
bános holttestére. Dobák azután nyugodtan távo
zott. Tettének indoka: a papok gyűlölése. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Vitéz Sándor 15, 
Lázár Henrik 11, 
Paczauer Gábor 
12, Bedé Ferenc, 

Bedé István, 
Baranyó István 

8—8, 
Sípos Ferenc és 
ÍAolnár István 

5—5 évi 
fegyházra 
ítéltettek 

Dobák Imre 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett 

J e g y z e t 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1920. május 30-án 
kelt B. 888/40/920. 

sz. ítélete 
és a szolnoki 

kir. ügyészség 
1921. november 
12-én kelt 1920. 

El. 1. A. 60/103/8. 
sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1920. október 19-én 
kelt B. 1167/15/920. 

sz. Ítélete 
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I 

253. Blum Ferenc 
budapesti 
vöröskatona, 
25 éves 

254. Bornemissza 
Jenő 
38 éves, jász-
kiséri főjegyző 

255. Szöllösy 
Miklós 
volt kiskörei 
községi biró, 
45 éves 

256. Császár István 
32 éves, tb. 
szolgabíró 

257. Csiseár Jenő 
20 éves, rkath., 
tanitó, zászlós 

258. Mészáros Ignác 
30 éves, rkath., 
képezdei tanár 

259. Kálmán József 
40 éves, izr. 
fakereskedő 

260. Gallina Zoltán 
• 37 éves, rkath., 

urad. intéző 

Jászkarajenő, 
1919. máj. 11. 

Jászladány, 
1919. máj. 14. 

jászladány, 
1919. máj. 22. 

·' 

Kalocsa, 
1919. jun. 24. 

este 6—7 
óra között 
Fő-utcán a 

fákra 

A gyilkosság 

módja 

Agyon lövés 

A<?yonlövés 

Fölakasztás 

Fölakasztás 

A gyilkosság 

ürügye 

Ellen
forradalmi 
ténykedés 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Katonai 
törvényszék 

Jászladányi 
rögtönitélő 

katonai bíró
ság. Elnöke 

Fodor György 
pol. megbíz. 

Tagjai : 
Magyar 

László vörös 
ezred par., 

Barta László 
és Breuer 

István. Vád
biztos Hacker 

Vilmos. 
Bihari vörös 
ezred forr. 

törvényszéke 
itélíe halálra 

Szöllösy 
Miklóst 

• 

Ellenforra
dalmárok 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos- J 
ságot végre

hajtotta j 

í 
i 

Terroristák 
Kálmán 1 
Herman S 
és társai j 

j 

Terroristák: 
Kohn Kerekes, 

Árpád 
8 embert 
akasztott ; 

Kovács Lajos,! 
Sturcz | 

Károly, 
Pervanger j 
Mihály s 

egyéb 
terroristák. 

Segédkeztek 
nekik: ifj. 

Cselik Károly 
20 éves, 
kalocsai 

vöröskatona, 
| 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leirása 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

A román bevonulás és a vörösök menekülése 
hirére Bornemissza Jenő községi főjegyző össze-
iratta azon megbízható polgárok nevét, kiket a 
rend fenntartására alkalmasaknak itélt. Ezért Brencz 
vörösparancsnok elfogatta, halálra ítéltette, agyon
lövette. A terroristák az agyonlövés után a hullát 
megrohanták, ékszereit, ruháját róla letépték s a 
zsebében talált sajtot és sonkát ott a helyszínen 
megették. A tárgyalás délután volt, de sírját már 
reggel megásták. A kiskörei bírót pedig azért 
akasztották fel, mert 1919. május 1-én a templom 
tornyára fehér zászlót tűzött ki s azokat a táv
beszélő huzalokat, melyek a vörösökhöz szolgáltak, 
elvágta. A vörösök utóbb visszajöttek, őt elfogták 
s halálra ítélték. 12—16 főből álló terrorcsapat 
akasztotta fel Szöllősy István bírót akként, hogy 
nyakára hurkolt kötéllel felhúzták egy fára, a 
liimbáflúzó testet örömrivalgás között brutális 
módon rángatták, cibálták. 

Kalocsa és vidéke 1919. június 20-ika táján 
fellázadt a vörös uralom ellen. Leverésükre Fehér 
ezredes csapatai, a Petzkay-zászlóalj és Szamuelly 
Tibor népbiztos terroristáival mentek le. 

A túlerőnek csakhamar sikerült az ellenforra
dalmat levernie s ezt követte Szamuelly Tibor és 
terroristái vérengzése. Amelyik faluba bementek, a 
földművelő magyar népet hihetetlen kegyetlenséggel 
kínozták, gyilkolták és rabolták. Tass, Solt, Harta, 
Dunapataj és Kalocsa voltak főként azok a helyek, 
hol Szamuelly és terroristái dühöngtek. 

Dunapataj után Kalocsára ment Szamuelly 
1919. június 24-én kedden és két nap alatt 16 
embert akasztatott fel és 3 embert lövetett főbe. 
A halálra ítéltektől minden értéket elraboltak. 

Bernáth Mihályt két fiával állították a törvény-

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Adatok 
hiányoznak 

Szamuelly Tibor 
öngyilkos lett, 

Pervanger 
Mihály, 

Kohn Kerekes 
Árpád, 

Kovács Lajos, 
Sturz Károly 

halálra ítéltettek 
és kivégeztettek 

1 
J e g y z e t 

Szolnoki 
kir. ügyészség 
1921. nov. 12-én 

kelt 1920. El. 60/103. 
sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1920. oki 21-én 
kelt 1920. El. 60/93. 

sz. jelentése 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szept. 26-án 
kelt 1921. El. 1. 

N. 82. sz. 
jelentése 
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261 . Horváth Lajos 
21 éves, rkath. 
joghallgató, tart. 
honv. tüzérhad. 

262. Vargacz Gergely 
43 éves, rkath., 
kisbirtokos 

263. Bernáth József 
32 éves, rkath., 

264. Kovács Gergely 
50 éves, rkath., 

265. Berta János 
44 éves, rkath., 
napszámosok 

266. Varajti József 
17 éves, rkath., 
földműves 

267. Romsits János 
40 éves, rkath., 
földműves 

268 . Kővágó Sándor 
28 éves, rkath., 
földműves, 
negyveni lakos 

269 . Musza József 
43 éves, rkath., 
gépész 

270 . Berta Antal 
22 éves, rkath., 
napszámos 
kalocsai lakosok 

271 . Vargacz József 
45 éves, rkath., 
földműves, ho-
mokmészi lakos 

272. Szabadi István 
37 éves, rkath., 
napszámos 

273 . Horváth Gyula 
32 éves, rkath., 
zenész 

274. Rigó Ferenc 
19 éves, rkath., 
napszámos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Kalocsa, 
1919.jun.25. 

délelőtt 

Kalocsa, 
1919. jun. 25. 

a törvény
szék udvarán 

Fölakasztás 

Agyonlövés 

Ellenforra-
dalinárok 

Szamueily 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Hoiiós 
Hellschein 

Elemér 
újpesti 

ékszerész, 
politikai 
megbízott, 

ifj. Gál 
Sándor 
20 éves, 

latvani vörös 
tengerész, 
Kapitány 
István 

23 éves, 
rkath., 
kalocsai 

földműves, 
politikai 

nyomozó, 
Király Sándor 

24 éves, 
rkath. 

kőműves, 
vörösőr 

http://1919.jun.25
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széki palotában ítélkező Szaniuelly elé s inig őt 
vallatták, egyik fiát közben felakasztották a Fő-utcán 
a jezsuita templom előtt a fára. 

Akiket Szaniuelly ele áliitottak, azokat a terro
risták ütötték-verték. Szaniuelly egy-két kérdés 
után „Szeget neki!" kijelentéssel átadta őket a 
terroristáknak, kik nyomban felakasztották. 

Rigó Mihály szemeláttára vitték be fiát, mert 
„fehér" volt s két perc múlva már agyonlőtték. 

Kedden egész éjjel lógtak a fákon az áldozatok 
s áztak az esőben. 

Kohn Kerekes az egyik áldozatnak, ki a fán 
lógott, kolbászt dugott a szájába. 

Az egyik áldozat szaladni kezdett a kivégzés 
előtt, de utána lőttek s végül lelőtték. 

Mikor 25-én jól végzett munka után a terro
risták az érseki palotában vacsorára gyűltek, 
Szaniuelly mosolyogva érkezett oda s így szólt : 
„Adjatok vizet, meg akarom mosni a kezemet, 
mert hullaszagul" 

Gallina Zoltán leszakadt a kötélről, mire szaladni 
kezdett: „Ártatlan vagyok, hagyjatok!" szavakkal, 
de megfogták, hoztak neki egy vastagabb kötelet, 
azután egyik fától a másikig cipelték és gúnyolódva 
kérdezték : „Te gazember, neked ez az ág gyönge, 
keresünk neked egy másikat!", közben ütötték, 
verték és újra felakasztották. 

Az akasztásokat ugy végezték, hogy az áldozatot 
egy székre állították, a fára kötötték, aztán addig 
ütötték, verték, míg a széket ki nem rúgta maga alól. 

Az áldozatokat szidták, ütötték, verték, pofozták, 
fejeiket falba verték. 

Mikor Csiszár Jenőt felakasztották, a többieket 
feléje fordították s azt mondták nekik: „Ti is igy 
fogtok lógni!" 

Horváth Lajos az ellenforradalomban a kalocsai 
helyőrség helyettes parancsnoka volt. Békés átadás 
esetén büntetlenséget biztosítottak s igy nyugodtan 
adta át a várost Fehér Imre ezredesnek. 

Csakhamar mentek érte a terroristák, össze
vissza verték s aznap este 12-ed magával föl
akasztották a főgimnázium előtt levő fákra. 

Másnap még fölakasztottak négyet s agyon
lőttek hármat s még aznap eltemették egymás 
mellé fektetve mind a 19 áldozatot. 

Temetésnél senki sem lehetett jelen. 
Azután következett a nagy hadisarc kivetése. 

Szaniuelly Tibor helyettese, a szökésben levő 
Braun Mór, aki vádbiztos is volt, igen nagy hadi
sarcot vetett ki Kalocsa jobbmódu lakosságára és 
különösen azokra, akik az ellenforradalomban való 
részvétel gyanúja alatt állottak. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

ifj. Cselik Károly 
12 évi, 

ifj. Gál Sándor 
8 évi, 

Hollós Hell-
schein Elemér, 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 
Kapitány István 

15 évi, 
Király Sándor 

7 évi 
fegyházra 
ítéltettek 

A budapesti kir. 
büntető törvény
szék 1919. dec. 

20-án kelt 
Kgy. 6691/4/1919. 

sz. és a 
kalocsai kir. 

törvényszék 1920. 
máj. 15-én kelt 

ítélete 
és 1921. jun. 8-án 
kelt B. 1334/920/8. 

sz. ítélete 



74 

A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

275. Lesnyik 
István 
26 éves, uszodi 
lakos, borbély 

276. Tamás 
Sándor 
45 éves, rkath., 
földműves, ho-
mokmégyi lakos 

277. Szabó 
Ferenc 

278. Reszt József 
kórházgondnok 

279. Steiczer Pál 
molnármester 

280. Pintér Pál 
48 éves, rkath., 
járásörmester 

281. Szalay Béla 
kávéháztulajd. 

282. Mesterházy 
Zsigmond 
postamester 

283. Schemmek 
Károly 
kapuvári polgár 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Kalocsa, 
1919.jun.26. 

Kalocsa és 
Öregcsertő 

közti ország
úton 1919. 
jun. 19-én 

délután 

Kaposvár, 
1919. jun. 22. 

Kapuvár, 
1919. jun. 8. 

pünkösd 
vasárnapján 
a templom 
előtti akác

fákra 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Fölakasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmár 

A diktatúra 
szerveivel 

szemben való 
ellenséges 
magatartás 

Ellenforra-
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A Szamuelly 
Tibor által 
hátrahagyott 
vésztörvszék 
Gábor Károly 
Braun Mór, 
Köves János 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Prosser 
Antal, Budai 

Ferenc, 
Boros Sándor 

Kövér 
Frigyes Béla 
és Riesz Jenő 
vöröskatonák 

Kis Károly 
zsömbőlyi szül. 
36 éves, rkath., 

kalocsai 
gépészkovács, 

vörösó'r 

Terroristák, 
köztük : 

Kámán József 
20 éves, 

rkath., 
lakatossegéd, 

terrorista, 
Gáspár 
József 

19 éves, izr. 
budapesti 
vaseszter

gályos 
segéd, Lenin-

fiu, Gerlei 
Géza, Krej-
csovics N. 
és Benyó 

József 
terroristák 

http://1919.jun.26


75 

ι 

Α gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A kalocsai ellenforradalom leverése után vörös
katonák vonultak be Úszódra, hol Lakos Tóth 
Bálint uszodi vöröskatona több ellenforradalmárt 
letartóztatott, azokat ütlegelte, Búkor István uszódi 
lakosra rálőtt, Lesnyik Istvánt átadta a kalocsai 
vésztörvényszéknek, hol halálra ítélték s agyon
lőtték. 

Kalocsa és vidéke népe ellenforradalmi moz
galmat kezdvén, Tamás Sándor homokmégyi lakos 
is nekiindult Kalocsa felé, hogy az ellenforrada
lomhoz csatlakozzék. Az országúton találkozott 
Kis Károly vörösőrrel, ki rálőtt s sértett meghalt. 

Kaposvárott 1919. június 22-én az építőmun
kások szakszervezetének gyüiése alkalmával többen 
be akartak hatolni a párthelyiségbe, hogy a telefont 
hatalmukba kerítsék. Egyik pártvezetőségi tag ezt 
ellenük irányuló cselekedetnek minősítette, a mun
kások közé lőtt s Szabó Ferencet halálosan találta. 

1919. június elején a vasúti sztrájkkal kapcso
latban egész Sopron megyében ellenforradalom 
ütött ki s Pintér Pál csendőrjárásőrmester Kapu
várott is megszervezte június 6-án a polgárságot. 
Junius 7-én Kapuvárott nagy népgyűlés volt a 
diktatúra ellen. Másnap megjött Szamuelly Tibor 
terroristáival. Mintegy 40 ellenforradalmárt fogdos
tak össze. Szamuelly Tibor a neki átadott jegy
zékben felsorolt egyéneket homlokra szegzett 
pisztollyal történt kihallgatás után halálra ítélte. 
Legelőször Reszt József kapuvári kórházgondnokot 
akasztották fel egy akácfára a Főtéren Gerlei Géza 

I és Krejcsovics N. terroristák és Gáspár József 
terrorista; jelen volt Kámán József terrorista is. 
Pintér Pál kötele leszakadt, erre a törvény nevében 
kegyelmet kért, de újra nyakára tették a kötelet, 
mire a néphez fordult: „Testvérek, bosszuljatok 
meg!" Pintért halálküzdelme közben a terroristák 
rohamkésekkel össze-vissza szurkálták. Kivégzés 

1 kis gyermekei szemeláttára történt. A felakasztott 
! embereket pofozták, cigarettacsutkákat dugtak a 
| szájukba. Egy ügyvédnek és községi bírónak, kit 
] halálra ítéltek, de akiknek utóbb kegyelmet adtak, 

meg kellett tenniök, hogy a felakasztott emberekkel 
ι kezet kellett fogniok s azt kellett nekik mondaniok: 
j „Látod, miért nem nyugodtál meg a dicső proletár 
j uralomban, most igy kell bűnhődnöd!" 
1 

! 
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Prosser Antal halálra 
ítéltetett és kivégez
tetett, Boros Sándor, 
Kövér Frigyes Béla 
halálra ítéltettek, de 

büntetésük kegyelemből 
életfogytiglani fegy
házra változtattatotí 
át. Budai, Ferenczy és 

Lakos Tóth Bálint 
15 évi fegyházbüntetésre 
ítéltettek, Gábor, Braun, 
Köves szökésben vannak. 

Kis Károly 
15 évi fegyházra 

• Ítéltetett 

Gáspár József 
és Kámán József 

15—15 évi 
fegvházra 
ítéltetett, 

Gerlei Géza 
szökésben van 

J e g y z e t 

Budapesti kir. 
btő törvényszék 

1920. jun. 30-án kelt 
Bkgy. 3854/7/920. 

sz. ítélete. 
Kalocsai 

kir. törvényszék 
1920. márc. 26-án 
kelt B. 618/3/920. 

sz. ítélete 

Kalocsai 
kir. törvényszék 
1920. febr. 20-án 

keltB. 1145 919/20. 
sz. ítélete 

Kaposvári 
kir. ügyészség 

1920. aug. 11-én 
kelt 1920. El. 1,8. 

sz. jelentése 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. máj. 4-én kelt 

B.Kgy. 2234/5/1920. 
és B. Kgy. 5744/920. 

sz. ítélete, 
valamint a soproni 

kir. törvényszék 
1919. nov. 24-én kelt 

B. 1712/9/1919. 
sz. ítélete 
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284. Friedländer 
Miksa 
26 éves, izr. 
karcagi lakos 
a Hungária-
malom igazg. 

285. Ismeretlen 
vöroskatona 

286. Molnár 
Teréz 
kácsi lakos 

287 Szuromi 
László 
30 éves, r. kath., 
kecskeméti 
szül. és lakos, 
vöröskatona 

288. Kovács Gy. 
Aladár 

289. Kovács János 
vöröskatonák 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Karcag, 
1919. ápr.2«. 

1919. nyarán 
Karcag és 

Kisújszállás 
határában 

Kacs, 1919. 
július 27. 

Kecskemét, 
1919. márc. 

25. 

Kecskemét, 
1919.ápr.27. 

A gyilkosság • A gyilkosság 
módja ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Engedet
lenség 

Moldvai 
Károly vörös 

századpar. 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Benedek József 
lakatos, Szabd 
József lakatos
segéd, Erdó's 

S z o l g á l a t i S á n d 0 T naP id 'J3s 

Ú H " Bán Sándor, Villám 
rendetlenség , , , ,.,,. 

0 István, Villám 
József, Schreiber 
László kecskeméli 
rögtönitélő forr, 

törvényszék tagjai 

Agyonlövés I Fosztogatás 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Nagy József 
28 éves, ref. 

nőtlen, 
hentes- és 
mészáros

segéd, terror-
csapat

parancsnok 

Lénárd János 
34 éves, 
mezőtúri 

földműves, 
vöröskatona 

Kácsi vörös
őrök 

Négy vörös 
katona, 
köztük 

Schweitzer 
Antal 23 éves, 
apatini nap

számos 

Katonai forr. j Nyolc 
törvényszék ι vöröskatona 
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Nagy József terroristáival 1919. április 26-án 
kirabolta a Hungária gőzmalmot s mikor Fried
länder Miksa a lisztek elrablása miatt tiltakozott, 
Nagy József Friedländert közvetlen közelről főbe-
lötte. 

1919. július havában az oláhok ellen folyt 
harcban Karcag és Kisújszállás között egy tanyán 
Moldvai Károly vörös századparancsnok megpa
rancsolta Lénárd János vörös szakaszparancsnok
nak, hogy egy ismeretlen nevű vöröskatonát 
lőjjon agyon, mert nem akart előre menni. Erre 
Lénárd a vöröskatonát agyonlőtte. 

A lakosság és a vörösőrség között ellenséges 
viszony volt. Ennek folyamányaként a kácsi vörös
őrök Molnár Terézt agyonlőtték. 

. Szuromi László munkásszázadbeli katona őr
helyét elhagyta, lerészegedett, lövöldözött, az őr
járat elfogta, a forradalmi törvényszék halálra ítélte 
és kivégezték. 

A katonai forradalmi törvényszék halálra ítélte 
Kovács Gy. Aladár és Kovács János szegedi 
fosztogató vöröskatonákat s kivégezték. 

í 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Nagy József 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett 

Lénárd János 
föl mentetett, 

mert parancsra 
és kényszerből 

cselekedett 

A tettesek 1-2 év 
közti börtönre 

ítéltettek, 
Schweitzer Antal 

felmentetett 
(Btk. 77. §.) 

Egyik tettes 
5 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Egri 
kir. törvényszék 

1920. dec. 6-án kelt 
B. 3106/7/1920. 

sz. ítélete 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1921. máj. 12-én kelt 
B. 1182/921. 

sz. ítélete ' 

Miskolci 
kir. ügyészség 

1921. dec. 19-én kelt 
1921. El. 1. F. 59. 

sz. jelentése 

Kecskeméti 
kir. törvényszék 
1921. máj. 24-én 
kelt 5732/1920. 

sz. ítélete 

Kecskeméti 
kir. törvényszék 
1921. febr. 14-én 
kelt 424/4/1921. 

sz. ítélete 
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290. dr. Kiss Béla 
43 éves, nős, 
réf., ügyvéd 

291. Csik János 
39 éves 

292. Csorba 
József 
26 éves, föld
műves, kecske
méti lakosok 

293 . Horváth József 
kisbirt, solti 
szül. és lakos, 
33 éves, nős 

294. Szabó István 
solti szül. és 
lakos, 23 éves, 
nőtlen, napsz. 

295. Hus Lajos 
solti, 27 éves, 
nőtlen, napsz. 

296. Tar János 
solti, 27 éves, 
nőtlen földm. 

297. Kugelmann Péter 
25 éves, nős, 
hartai lakos, 
földműves 

A gyilkosság 

helye és ideje 

A gyilkosság 

módja 

1 

Kecskemét, 
Kisfái puszta 

1919. ápr. 
24. éjjel 

Agyonlövés 

• 

| 

, ¾ ¾ J a m o v e s 

i 

Kecskemét, 
1919. jun. 23. Agyonlövés 

A gyilkosság 

ürügye 

ι 

Ellen
forradalmár 

Ellenforra
dalmárok 

Ellenforra
dalmárok 

! 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Wachtler 
Mihály 

munkás
századbeli 

parancsnok 

Vércse Gábor 
kecskeméti 
direkt, tag 

Berkes Ferenc 
26 éves, izr. vall. 
hirlapiró, korm.-

tanácsi biztos 
utasítására III.teng. 
zászlóalj kat. forr. 

törvszéke Tóth 
Pál 35 éves ref. 
vall. halasi szül.. 
bpesti betűszedő 
elnöklete alatt 

Kónya Sándor és 
egy Dittrich nevű 

24 éves, vasmunkás 
egyén mint bírák 
és Baneth István 
25 éve», pincér 
vádbiztossága 

mellett 

! 

A gyilkos- \ 
ságot végre

hajtotta I 

! 
1 

Pancza 
Kovács 
István, 

Horváth 
Döme és s 
mások a 

kecskeméti ! 
munkás- j 

század tagjai 

Vörös- | 
katonák i 

j 

| 

i 

j 

Vörös
katonák 

! 
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A szentkirályi ellenforradalom leverése után a 
kecskeméti kommunista vezetők a „fehér" érzel
műek ellen nyomoztatni kezdtek. Többek közt 
megbízták Wachtler Mihályt, hogy a munkásszá
zadbeli katonákkal menjenek ki Kisfáiba. Útközben 
betértek dr. Kiss Béla tanyájára, hol Wachtler 
kikérdezte dr. Kiss Bélát s tőle főként Francia 
Kiss Mihály, Barna Tibor és Szemerey Zsigmond 
ellenforradalmárok után kérdezősködött. Azután 
Kiss Bélát körülfogták és kisérni kezdték. Alig 
haladtak a tanyától 300-400 lépésre, Wachtler 
rendeletére Pancza Kovács István és Horváth Döme 
dr. Kiss Bélát hátulról agyonlőtték. Azután a még 
hörgő sértettet elrabolt kocsijára feldobták s 
Gubányi durva szidalmak közt megpofozta. Sértett 
holttestét Wachtler azzal az üzenettel küldte be a 
városi intéző-bizottság egyik tagjának, Vinczének, 
hogy: „Ha megelégszik ily küldeménynyel, ők most 
tovább mentek Szentkirályra, oda küldjön ki 
reggel" cigarettát!" 

1919. április második felében a Kecskémé 
környékbeli pusztákon ellenforradalmi m o z g a t 
indult meg. A direktórium erre kiküldte a S/..? n 
vörös zászlóalj Kecskeméten tartózkodó legény
ségét Szentkirályra az ellenforradalom leverésére. 
Vércse Gábor direktóriumi tag átvette a parancs
nokságot s rajvonalba fejlődtek s gépfegyvereikkel 
tüzelni kezdtek az ellenforradalmárokra. Két ellen
forradalmár maradt a helyszínén: Csorba János 
halva, Csík János súlyosan megsebesülve a víz
állásban, azonban Vércse Gábor parancsára a 
huszárok öt is agyonlőtték. Ezután megkezdődött 
az ellenforradalmárok Összefogdosása. 

A Duna-Tisza közti ellenforradalom alkalmával 
a Tetétlen "körüli harcokban 1919. június 21-én 
hajnalban elfogtak több hartai és solti ellenforra
dalmárt. Mintegy 25 embert folytonos ütlegelések 
között bevittek Kecskemétre, hol a III. zászlóalj, 
Tengerész zászlóalj forradalmi törvényszéke a 
„Vörös hadsereg ellen elkövetett fegyveres lázadás 
büntette" címén 1919. június 23-án 5 embert 
halálra itélt s rögtön kivégeztette, a többieket 
10-20 év közti kényszermunkára ítélte. Az áldoza
tokat folytonos pofozások és ütlegelések között 
vallatták. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

A bűnsegédek 
hat és hét évi 

fegyházra 
ítéltettek, 
a tettesek 
szökésben 

vannak 

Berkes Ferenc 
meggyilkoltatott, 

Tóth Pál 
szivbénulásban, 

meghalt 
a fogházban 
a többiekről 

adatok 
hiányoznak 

J e g y z e t 

Kecskeméti 
kir. törvényszék 
1920. máj. 15-én 
kelt 1854/919/13. 

sz. ítélete 

Kecskeméti 
kir. ügyészség 

1920. okt. 6-án kelt 
1920. El. 1/9. 
sz. jelentése 

és a kecskeméti 
kir. törvényszék 

1920. okt. 19-én kelt 
B. 682/14/920. 

sz. ítélete 

Kecskeméti 
kir. ügyészség 

1920. aug. 30-án kelt 
1920. El. 2 21. 
sz. jelentése 
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és foglalkozása 

298. Vén András 
' kecskeméti 

csendőrsegéd
felügy., székely
földről menekült 
35 éves, rk., nős 

299. Benediczki 
Pál 
45 éves, 7 gyer
mekes család
apa, gazdasági 
intéző 

300. Csóti Ferenc 
47 éves, r.kath., 
földműves, 
keceli lakos 

301 . Ujkó M. András 
39 éves, r. kath. 

302. Halász József 
32 éves, r.kath., 
földműves, 
keceli lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Kecskemét, 
1919. máj. 5. 
a Molnár-féle 
nyaraló kert
jében és a 
luteránus 

temetőben 

Kecel község 
közelében a 

Szarkás-
telepen 1919. 

június 23. 

Kecel, 1919. 
június 25. 

Kecel község
hez tartozó 

Szarkás sző
lőben 1919. 
június 24. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Akasztás 

Agyonlövés 
és puska

tussal 
fejbeverés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Polgár 

Ellen
forradalmár 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Mikula 
György 

katonai pol. 
megbízott 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Katona József 
20 éves, kecs
kemétipincér, 
vöröskatona 
és terroristák 

Csordás 
István jász

berényi szül., 
Makai István 

és Rafael 
Farkas 

jászladányi 
szül. föld
művesek 
vörös
katonák 

Vörös
katonák 

Kelemen 
István 40 éves, 

ref. nagy-
kőrösiiakos, 
napszámos, 
vöröskatona 



A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A budapesti terroristák 1919. május hó 5-én 
lefegyverezték a kecskeméti csendőröket, mert 
megbízhatatlanoknak tartottak őket. A vasúti vonal 
mentén menekült az őt üldöző terroristák elől Vén 
András csendőrsegédfelügyelő, kibe Katona József 
vörösőr belelőtt, azután elfogta s a terroristákkal 
együtt ütlegelve vitték az erősen vérző csendőrt a 
temetőbe, hol összelődözték s belerúgták egy 
gödörbe. Előbb azonban csizmáját lehúzták. 

A kiskőrösi járásban 1919. június 20—24-ike 
között kitört ellenforradalom leverésére a 4. számú 
vörös század is kiküldetett, amely rajvonalban 
haladt Halas felől Kecel felé. A három tettes s 
néhány társa nyilván rablási és gyilkossági szán
dékkal kivált a csoportból Kecel közelében s 
Szarkás-telepre ment. Ott bementek Beiiedeczki 
Pál intéző lakásába s mikor az kétéves leánykájá
val karján előttük megjelent, lelőtték. Azután fel
törték a pincét és ittak. 

Kecelen 1919. június 25-én az ellenforradalom 
leverése után Mikula György katonai megbízott 
letartóztatta, halálra ítélte és felakasztatta Csóti 
Ferenc keceli lakost ellenforradalmárság gyanúja 
miatt. 

A megnevezett vörösőr az ellenforradalom 
leverésére jött Halason át Kecel irányába s ott a 
Szarkás-szőlőben levő présházban agyonlőtte és 
agyonverte sértetteket, kik odamenekültek. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

• 

Katona József 
10 évi 

fegyházra 
iféltetett 

Csordás István, 
Makai István, 
Rafael Farkas 

halálra ítéltettek, 
Csordás István 
kivégeztetett, 

Mákai István és 
Rafael Farkas 

kegyelmet . 
kaptak 

Tettes 
szökésben 

Halálra 
ítéltetett és 

kivégeztetett 

J e g y z e t 

Kecskeméti kir. 
törvényszék 1919. 

dec. 20-án kelt 
B. 1882/20/919. sz. 

ítélete 

Kalocsai 
kir. törvényszék 

1920. dec. 6-án kelt 
B. 1974/920. sz. 

ítélete 

Kalocsai 
kir. törvényszék 
1920. mára 12-én 

kelt B. 157/920. sz. 
ítélete 

Kalocsai 
kir. törvényszék 

1920. okt. 2-án kelt 
B. 427/920. sz. 

ítélete 

1 
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303. Vajai László 
28 éves, rkath., 
keceli slelkész 

304. Vén János 
(Csicske) 
öregcsertői 
lakos 

305. Árvay 
András 
40 éves, rkath., 
földműves, 
keceli lakos 

306. Laváti János 
307. Szabó József 
308. Orcsik István 
309. Palásti Mihály 
310..Sajdik György 
3 1 1 . Ónodi Imre 
312. Halász Gergely 
313 . Laki János 
314. Filus István 
31&. Csűri Sándor 
316. Fejes János 
317. Borbényi János 
318. Tusori Ferenc 
319. Dán István 
320. Laváti János 
3 2 1 . Beck András 
322. Szanter Mihály 
323 . Lajkó József 
324. Sebestye'n Pál 
325. Simon Mihály 
326. Wullman Ferenc 

földművesek, 
keceli lakosok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Kecel, 
1919. jun. 23. 

Kecel, 
1919. jun. 16. 

Kecel, 
1919. jun. 23. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Sós István 
24 éves, rk. 
tápiószelei 

lakos, 
napszámos, 
vöröskatona 

Vörös
katonák 



A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 
A gyilkosok 

sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

A Duna—Tisza közti ellenforradalom alkalmá
val Halasról is útnak indították a vöröskatonákat 
Kecel felé. A községházán azt mondották Sós 
István vöröskatonának, hogy a papok az ellen
forradalmárok. Erre elment a plébániára, lelőtte 
Vajay Lászlót, Kurcz Adolf plébánosra kétszer 
rálőtt, de nem találta, Kurcz Erzsébet polg. iskolai 
tanítónő után egy kézigránátot dobott, az felrobbant, 
de sérülést nem okozott. Megjegyzendő, hogy 
akkor már az ellenforradalom le volt verve. 

Sós István még a halasi utón találkozott Fleisz 
Mihály és Árvái András keceli lakosokkal, kik 
azért mentek a vöröskatonák elé, hogy azok kímél
jék meg Kecel községet s azt mondta Árvainak : 
„Gyere ide komám, te fehér vagy, mi is azok 
vagyunk!" Árvái ily módon tőrbecsalatva, gyanút
lanul odament, kezet nyújtott, mire Sós ötször 
belelőtt Árváiba, ki holtan esett össze. 

Vén János öregcsertői lakos este ittasan bak
tatott hazafelé s a reákiáltó vöröskatonáknak azt 
felelte : „Fehér vagyok". Erre lelőtték. Sós István 
a holttestet kétszer arculütötte. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

A Duna—Tisza közti ellenforradalom alkalmá
val Kecel község határában is összeütközésre 
került a sor s harc közben 19 ember elesett. 

Halálra 
ítéltetett 

és kivégeztetett 

Kalocsai 
kir. törvényszék 
1920. márc. 3-án 
kelt B. 417/920. 

sz. ítélete 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szeptember 
26-án kelt 1921. 
El. 1. N. 82. sz. 

jelentése 
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327. Segul József 
vöröskatona 

328. Neumayer 
György 

329. Spang 
József 
főhadnagy 

330. Szeno-
hradszky Pál 

331. Kutyifa 
János 
kiskőrösi 
lakosok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Király-
helmec, 

1919. ápr. 
30-án 

Kiskanizsa, 
1919. máj. 

29-én 

Kiskőrös, 
1919. június 
23, 25 és 26. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyon lövés 

Fölakasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Össze-
szólalkozás 

• 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Braun Mór 
23 éves, izr., 
Gábor Károly, 
Lévai Oszkár 
30 éves, izr., 
munkásbizt. 

pénztári 
tisztviselő, 

politikai meg
bízott, 

Mikula 
György 
vörös 

karhatalmi 
parancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Wiesner 
Márton 
36 éves, 

ág. ev. pincér, 
vöröskatona 

Vörös
katona 

Mikula 
György 

vörös kar
hatalmi 

parancsnok 
emberei: 

ismeretlen 
vörös
katonák 
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Az oláhok elől visszavonulás közben Wiesner 
és Segul vöröskatonák összeszólalkoztak, mire 
Wiesner előrántotta frommer-pisztolyát s közvetlen 
közelről agyonlőtte Segult. 

Mikor a vörösök azt hallották, hogy a kis-
kanizsai polgárság le akarja őket fegyverezni, 1919. 
május 29-én a falut bekerítették, a vöröskatonák 
összeszedték a fegyvereket s a polgárságnak meg
hagyták, hogy lakásából ne távozzék. Neumayer 
György erről nem tudott s ki akart menni kert
jébe dolgozni. Az egyik vöröskatona rászólt, 
Neumayer, ki süket volt, nem hallotta, mire a 
vöröskatona lelőtte őt. 

A Petzkay-zászlóaljat a kiskőrösi és kalocsai 
ellenforradalom leverésére küldték ki 1919. június 
23-án. Kiskőrösre érkezett ekkor Braun Mór is, 
Vágó Béla hadügyi népbiztos helyettese, valamint 
Lévai Oszkár politikai megbízott is. Braun Mór és 
Gábor Károly vésztörvényszéket alakítottak s hét 
embert meghallgatás nélkül halálra ítéltek. Ezek 
között voltak: Spang József, Szenohradszky Pál és 
Kutyifa János kiskőrösi lakosok. Spang Józsefet, 
ki az ellenforradalom alatt városparancsnok volt, 
Mikula György egyik vöröskatonája akasztotta fel 
oly módon egy fára, hogy felülről ráugrott és 
mintegy lovagló helyzetben ráült a vonagló áldozat 
nyakára. Előbb őt teljesen összeverték és cigaret
tát dugtak a szájába. Az áldozat ütőerét Petzkay 
felesége, Telek Ilona Márta orvosnő fogta s midőn 
érezte, hogy még él, kijelentette, hogy még egy 
ideig hagyni kell a fán. Lévai Oszkár az elé állí
tott Kutyifát a kihallgatás alkalmával arculütötte. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

6 évi fegyházra 
ítéltetett 

Végh Miklós, 
Lévai Lerner 

Oszkár, 
Gál József, 

Zombori Endre, 
Nagy Kálmán, 
Klósz Dezső 
más ügyek 

kapcsán 
halálra ítéltettek 
s Gál József és 

Klósz Dezső 
kivételével ki is 

végeztettek. 
Gál József halál
büntetése 15 évi 
fegyházbünte
tésre, Klósz 

Dezsőé pedig 
életfogytiglani 

fegyházbüntetés
re változtattatott 

kegyelemből. 
Braun Mór, 

Gábor Károly, 
Mikula György 

szökésben 
vannak 

(lásd: Akasztó és 
Érsekcsanád) 

J e g y z e t 

A budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. máj. 31-én kelt 
B. VII. 3809/5/920. 

sz. ítélete 

Nagykanizsai 
kir. ügyészség 

1921. szept. 19-én 
kelt 1921. El. 1/49. A. 

sz. jelentése 

Budapesti kir. 
büntetőtörvényszék 

1920. máj. 25-én 
kelt 1875/920. Kgy. 

sz. ítélete 
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és foglalkozása 

332. Návay Lajos 
v. b. t. t. kép
viselőház volt 
elnöke, föld
birtokos 

333. Návay Iván 
földbirtokos, 
földeáki lako
sok 

334. dr. Kiss 
Béla 
szentesi városi 
főjegyző 

335. Sebestyén 
Sándor 

336. Kamuty 
Lajos 
főhadnagy, az 
ungvári csend
őrszakasz volt 
parancsnoka 

337. Vörös János 
ácsi lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Kiskun
félegyháza, 
1919. ápr. 

29-én d. e. 
a pálya
udvaron 

Kistengelic, 
1919.jun.24. 

Kisvárda, 
1919. márc. 

27. 

Komárom-
újváros, 

1919. jun. 8. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Akasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Polgár 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Saját fiát 
lelőtte 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Molnár István 
vörösőr-

parancsnok, 
Varga János 
igazságügyi 
megbízott, 

vádbiztos és 
terroristák 

Hasek és Kramer 
nevű politikai 
megbízottak 

rendeletére a 
komárom-ujvárosi 

forradalmi tör
vényszék tagjai 
Czifra Ferenc, 
Pálfi Andor, 
Szűcs János 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Kiss Géza, 
Kiss Péter, 

Janovics 
János, Lázár 
Andor Endre, 
Engi Lajos 

Sándor, 
terroristák 

Terrorista 

Szabó József 
terrorista 

http://1919.jun.24
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Földeákról a Návayak kastélyából 1919. április 
27-én éjjel elhurcolták Návay Lajost és Návay 
Ivánt vöröskatonák. Útközben durván szidalmazták 
s a földeáki állomáson átadták őket a Makó felől 
jövő vonaton levő terroristáknak. Ez a vonat 
túszokat szállított s Tóth Béla (Anocskai András) 
teljhatalmú parancsnoksága alatt állott. 

Szentesen beszállították a vonatba a szentesi 
túszokat, köztük dr. Kiss Béla városi főjegyzőt. 

A vonat április 29-én reggel érkezett Kiskun
félegyházára. Ott az egyik Pullmann-kocsiban 
vésztörvényszéket tartottak, majd a terroristák meg
ragadták a két Návayt és Kiss Bélát s kivitték a 
vasúti étterem épületével szemben levő s már meg
ásott gödörhöz s ott őket agyonlőtték. Návay Iván 
nem halt meg, Engi erre megforgatta rohamkését 
szivében. 

A terroristák Návay Ivánt és dr. Kiss Bélát 
tettlegesen bántalmazták, a két Návayval a trágya
szemetes marhakocsít tisztíttatták. 

Halálra ítélésük ugy történt, hogy megkérdezték 
tőjük, tudják-e mi a kommunizmus s feleletük után 
„vigyétek és tanítsátok meg, mi a kommunizmus" 
kijelentésre elvitték s főbelőtték őket. 

Az áldozatok holmiját a terroristák magukhoz 
vették s egymás között felosztották. 

A Kistengelicen az ellenforradalom leverése 
végett megjelent terroristák egyike lőtte agyon. 

A sátoraljaújhelyi direktórium Kamuty Lajos 
csendőrfőhadnagynak ellenforradalmi magatartás 
miatt letartóztatását rendelte el. Kamuty főhadnagy 
letartóztatás közben főbelőtte magát. 

Vörös János ácsi lakos fiát megölte. Ezért a 
forradalmi törvényszék halálra ítélte s felakasz
t o k . 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Janovics János 
12 évi, 

Tóth Béla 
(Anocskay 

András) 15 évi 
fegyházra, 
Engi Lajos 

Sándor 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett, 

Molnár és Varga, 
valamint a terro
risták egy része 

szökésben 
vannak 

Czifrá, Pálfi, 
Szűcs 

felmentés 
(Btk. 77. §.) 

J e g y z e t 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 

1920. máj. 18-án 
kelt Kgy. 

2860/4/920 sz. 
ítélete és a 

szegedi 
kir. törvényszék 

1921. jul. 19-én kelt 
B. 7164/95/920. 

sz. ítélete 

Szekszárdi 
kir. ügyészség 
1922. jan. 19-én 
kelt 1921. El. 1. 

A. 49. sz. jelentése 

Csendőrségi 
gyászjelentés 

Győri 
kir. törvényszék 
1919. nov. 29-én 

kelt B. 1125/919/13. 
sz. ítélete 
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338. Léderer 
Ferenc 
sárkányfalui 
földbirtokos 

339. Laszloczky 
Ferenc 
hentes és 
mészáros 

340. Kocsis 
György 
napszámos 

341. dr. Wais-
becker Jenő 
népf. százados, 
kőszegi lakos 

342. Heresies 
György 
velemi lakos, 
földműves, 
7 gyermek apja 

343. Zellner 
József 
osztrák állam
polgár 

344. Nakovics 
Nándor 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Kőhid-
gyarmat, 

1919. máj. 31. 

Körmend, 
1919. máj. 5. 

Kőszeg, 
1919. jun. 6. 

Lajtaujfalu 
határában 

1919. máj. 10. 

Lajtaujfalu, 
1919. jun. 7. 

A gyilkosság 
módja 

Akasztás 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyon lövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Waisbecker 
Jenő ellen
forradalmi 
beszédet 
tartott a 

városháza 
előtt 

csoportosuló 
ellenforradal

márokhoz 
1919.június 

5-én. 
Heresies 
György 

a királyt 
éltette 

Csempész-
kedés 

gyanúja 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
Tibor, 

dr. Halász 
Hirschler 

József 
26 éves, izr., 
szombathelyi 
lakos, rendőr
kapitány, pol. 
megbízott és 

mások 
bemondása 

alapján 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Markó János, 
Szakállas 
Ferenc, 

Barna Imre, 
Nagy József, 
Szűcs György 
vöröskatonák 

Vörös-
katonák 

Terroristák és 
vöröskatonák, 

köztük 
Kámán József 

20 éves, 
rkath. vall. 
géplakatos, 
terrorista, 

Kovács Lajos 
24 éves, 

rkath. vall., 
terrorista, 
Löwinger 
Károly 

21 éves, izr. 
szabósegéd, 

terrorista 
és Berényi 

László 
22 éves, 

rkath. vall. 
terrorista 

Vörösőrök 

Terroristák 
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Közelebbi adatok hiányoznak. 

Körmenden 1919. május 5-én nádasdi és más 
községbeli ellenforradalmárokat hajtottak össze a 
vöröskatonák. Ennek hirére a körmendi polgárok 
gyülekezni, elégedetlenkedni kezdtek, mire a vörös
katonák a tömegbe lőttek s sértetteket agyonlőtték. 

Kőszegen 1919. június 5-én a vasúti sztrájkkal 
kapcsolatban ellenforradalom tört ki. De csak
hamar leverettek s jött a boszuállás. Vagy száz 
embert fogdostak össze. Jelentették a dolgot a 
Szombathelyen tartózkodó Szamuelly Tibornak, ki 
Korvin Klein Ottóval és terroristáival Kőszegre 
érkezett 1919. június 6-án, hol dr. Halász Hirschler 
József és mások bemondása alapján halálra ítélte s 

- terroristáival nyomban kivégeztette Waisbecker 
Jenőt és Heresies Györgyöt minden alakszerűség 
nélkül, egyszerű kézlegyintéssel. Heresies György 
fejét Kámán József terrorista puskatussal össze
roncsolta. Waisbeckert nemcsak össze-vissza lövöl
dözték, de szuronnyal keresztül is szúrták. A 
többi ellenforradalmárokat súlyos börtönre ítélték 
s a lakosságra egy millió hadisarcot vetettek ki. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

A gyilkosok 
sorsa .a vörös 
uralom után 

Kovács Lajos 
más ügyben is 
halálra ítéltetett, 

dr. Halász 
Hirschler József 
12 évijegyházra 

ítéltetett, 
Kámán József 

15 évi fegyházra 
ítéltetett, 

Löwinger Károly 
7 évi fegyházra, 
Berényi László 
8 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t . 

Budapesti kir. 
ügyészség 

28859/1920. k. ü. 
sz. vádinditványa 

Szombathelyi 
kir. ügyészség 

1921. szept 31-én 
kelt 1921. El. 1. 

A. 87. sz. jelentése 

Szombathelyi 
kir. törvényszék 

1920. jan. 28-án kelt 
B. II. 1644/20/919. 

sz. ítélete 
Budapesti kir. 

btő törvényszék 
1920. máj. 4-én kelt 
Bkgy. 2234/5/1920. 

sz. ítélete és 
Bkgy. 6435/1920. 

sz. ítélete és 
1922. jan. 26-án kelt 

Kgy. 1792/1920. 
sz. ítélete 

Budapesti kir. 
büntetőtörvényszék 
1920. jun. 22-én kelt 
Bkgy. 6435/4/920. 

sz. ítélete 

. Soproni 
kir. ügyészség 

1920. jul. 28-án kelt 
1920. El. 1. A. 25. 

sz. jelentése 

Soproni 
kir. ügyészség 
1921. aug. 10-én 

kelt 1920. El. l/a. 
25. sz. jelentése 
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345. Moharos 
Gyula 
főhadnagy 

346. Nagy Jenő 
r. k. plébános 

347. Kulics József 
magyarszent-
miklósi lakos 

348. Farkas János 
földeáktanyai, 
37 éves, napsz. 

349. Eperjesi 
Kálmán 
20 éves, hadi
rokkant föld
műves, mátyás
földi lakos ' 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Ligetfalu, 
1919. június 

Lovász-
patona, 

1919. aug. 4. 
a plébánián 

1919. május 
25-én éjjel 
a Magyar

szentmiklós 
és Magyar
szerdahely 

közti 
útvonalon 

Makó, 1919. 
április 23. 

Mátyásföld, 
1919. ápr. 20. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Zárkájából 
kiment vizet 

inni 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

, 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Mayer Lajos 
24 éves, győri 
asztalossegéd 
vöröskatona 

Erdélyi Lajos 
46 éves, 
r. kath., 
niagyar-

szentmiklósi 
lakos 

Vörös
katonák 

Szmák Géza 
kőműves-

tanonc, Áron 
Kovács Lajos 

vörösőrök 
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Ellenforradalmi magatartása miatt szökni kény
szerült, egy vörös járőrrel találkozott. Mikor azok 
agyon akarták lőni, főbelőtte magát. A vorös-
katonák a haldokló testét össze-vissza szurkálták. 

Lovászpatona község lakói a diktatúra bukása 
fölötti örömükben tüntető felvonulást rendeztek á 
községben. A r. kath. templom tornyára is kitűzték 
a nemzetiszínű lobogót. Ujházy Gyula erre augusz
tus 4-én hajnalban Pápáról vöröskatonákat hozott, 
többeket letartóztattak, a lakókat lakásaikból nem 
engedték ki, lövöldöztek, rálőttek a templom tor
nyára tűzött nemzetiszínű lobogóra s azt onnan 
leszedték. Mayer Lajos agyonlőtte Nagy Jenő 
plébánost. Nagy Jenő a rátörő vöröskatoitákkal 
hősiesen szembeszállt, kezében revoiveft tartott, 
de gyilkosa előbb azt letétette vele s azután lőtte le. 

1919. május 25-én több kiskanifcsäi polgár 
elindult ellenforradalmat szervezni a köze,lí.fel
vakba: Magyarszentmiklósra, Magyarszerdahelyre 
stb. Az ellenforradalom szervezői között: <?̂ ΟΗ: 
Kulich József is, kit, mikor éjjé! Magyarszérda-
helyről . Magyarszentmiklósra hazafelé tattott, 
Erdélyi Lajos proletárgyülölettel eltelve, mint ellen
forradalmárt az utón lelőtt és ott hagyott. Ugy 
találták meg Kulich József holttestét egy búza
földön az ut mentén. 

Makón 1919. április 23-án a-tömeg fellázadt a 
hatalmával visszaélő és féktelenkedö Vásárhelyi 
Veisz Kálmán hadügyi politikai megbízott ellen s 
azt agyonverte. Ebben az összeütközésben lőtték 
agyon a makói vörös karhatalmi rohamszázad 
katonái Farkas Jánost. 

Eperjesi Kálmánt meg nem állapitható okból 
Rákosszentmihályról Mátyásföldre kisérték a vörös
őrök. Ott lezárták, vizet kért, nem kapott, efre 
maga akart menni vizért, mire Áron parancsára 
Szmák Géza lelőtte. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Mayer Lajos 
liaiálra ítéltetett 
és kivégeztetett, 
Ujházy Gyula 

10 évi fegyházra 
ítéltetett 

erdélyi Lajos 
10 évi 

fegyházra 
ítéltetett 

Szmák Géza 
10 évi fegyházra, 
Áron Kovács 

Lajos 
7 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Soproni 
kir. ügyészség 

1921. aug. 10-én 
kelt 1920. El. l/a. 25. 

sz. jelentése 

Veszprémi 
kir. törvényszék 
1920. febr. 20-án 

kelt B. 1987/4/1920. 
sz. ítélete 

Nagykanizsai 
kir. törvényszék 
1919. nov. 27-én 
kelt B. 786/919. 

sz. ítélete 

Szegedi 
kir. ügyészség 

1921. szept. 21-én 
kelt 1921.El. I.A.43. 

sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

1920. ápr. 1-én kelt 
B. VII. 1408/3 1920. 

sz. ítélete 
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350.KékiAndrás-
né sz. Dobecz 
Zsófia 
49 éves 

351. Forró Molnár 
András 
53 éves, gazd. 
cseléd 

352. Salap Dániel 
34 éves, földm. 

353. Harsányi 
István 
földműves 

354. Angyal 
János 
59 éves, korcs
máros 

355. Smila Gyula 
25 éves, kőmű
ves, tiszakeszi 
lakosok 

356. Jonescu 
György 
56 éves, hal-
mágycsucsi 
jegyző 

357. Adler Miksa 
38 éves, mező
túri lakos, gaz
dasági intéző 

358. Gy. Szabó 
István 
60 éves, majo
rosgazda, mező
túri lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Mezőcsát 
határában 

1919. jul. 30. 

Mezőtúr, 
1919. ápr. 24 

Mezőtúr, 
1919. jun. 23. 
Béla major 

Mezőtúr, 
1919. jun. 23. 
Béla major 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

| 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárokkal 

tartás 
gyanúja 

Áilitólag 
román kém 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Polgár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Gádor Béla 
politikai 

megbízott. 
Segítségére 

voltak: 
G. Nagy 

Sándor, Bá
rányi János 
vörösőrök, 

Tomka 
András vörös 
őrparancsn., 
Bach Dénes 
salgótarjáni 

szül. és lakos, 
vasesztergá
lyos, zászló

aljküldönc 

Köblös Artúr 
terrorista

parancsnok 

Λ 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Tizenkét 
vöröskatona 

Penyaskő 
István raj
parancsnok 
vezényletére 
s vele együtt 

Molnár 
Ferenc 

vöröskatona, 
Maász József 

gyári munkás, 
vöröskatona, 
Szalvay Mi

hály kőműves 
vöröskatona, 

Endreiter 
József 

gyári munkás, 
vöröskatona, 
Bódi István 

gyári munkás, 
- Gyurcsik 

András 
gyári munkás, 
Miklós István, 
Illés Sándor, 
Huszár István 
gyári munkás, 
vöröskatonák 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 
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Sértettek állítólag résztvettek három ellenforra
dalmár elrejtésében és megszökteteseben. G. Nagy 
Sándor és Baranyai János feljelentették őket 
Tomka András járőrparancsnoknak. Az jelentette 
Gádor Béla politikai megbízottnak. Nevezett a 
sértetteket letartóztatta és elrendelte kivégzésüket. 
Bach Dénes zászlóaliküldönc Penyaskó István 
rajparancsnokkal kiválasztatott 12 vöröskatonát, 
kimentek a mezőre, ott sirt ástak s az áldozatokat 
három-négy lépésről 20—30 lövéssel lelőtték. 

Az áldozatokat előzetesen, köztük Gádor Béla 
is, súlyosan bántalmazták. Azután kirabolták. 

Az áldozatok a kivégzésnél nyugodt és bátor 
magatartást tanúsítottak, Bach Dénes felszólítására 
nyugodtan beleültek a részükre előre megásott 
sirba. Akik a rájuk történt lövöldözés után életben 
maradtak, azokat bajonettel szurkálták és puska
tussal verték agyon rettenetes kínzások között. 

A románok elől visszavonuló vöröskatonák 
Halmágycsucson mint állítólagos román kémet 
elfogták, Mezőtúrig magukkal hozták s ott halálra 
ítélték és kivégezték. 

Állítólag egy vörös repülőgép leszállott a keze
lése alatt levő birtokra s azt a románoknak beje
lentette. Ezért egy Gutas nevű vörös terrorista 
elfogta s egy ismeretlen vöröskatonának átadta 
elszállítás végett, azonban az útközben hátulról 
főbe lőtte Adlert. Adler 4 napig feküdt ott teme
tetlenül, közben ruháit róla elrabolták. 

Ignácz József és Ignácz Gáborné feljelentették 
Gy. Szabó Istvánt, hogy a cselédséggel rosszul 
bánik. Erre Köblös terroristaparancsnok halálra 
itélte és nyomban ki is végeztette. Kivégzés előtt 
a vöröskatonák kegyetlenül kínozták. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Bach Dénes 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett. 

Maász és 
Szalvay 15 évre, 
Thomka 10 évre, 
a vöröskatonák 

közül 
Endreiter József, 

Bódy István, 
Miklós István, 
Illés Sándor 

14 évi fegyházra, 
Gyurcsik András 
és Huszár István 

pedig 15 évi 
fegyházra 
ítéltettek 

Köblös 
szökésben 

J e g y z e t 

Miskolci 
kir. törvényszék 

1920. mára 21-én 
kelt 1919. B. 3949/16. 

és a miskolci 
kir. törvényszék 

1921. ápr. 6-án kelt 
B. 3949/50/1919. 

sz. ítélete 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én kelt 
1920. El. 60/103/8. 

sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én kelt 
1920. El. 60/103/8. 

sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én kelt 
1920. El. 60/103/8. 

sz. jelentése 
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359. Sipos András 
48 éves, ny. 
csendőrörmest., 
mezőtúri lakos 

360. id. Barna 
István 

361. Török 
András 

362. ifj. Barna 
János 

363. Weinberger 
György 
százados 

364. Rédey 
Kálmán 
monori lakos, 
vendéglős 

365. Betes Lajos 
bélapátfalva, 
60 éves molnár 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Mezőtúr, 
1919. jul. 23. 

Mindszent 
község 

határában 
1919. jul. 22. 

vagy 23. . 

Miskolc, 
1919. május 

Monor, 
1919. máj. 3. 

Monosbél, 
1919. május 
21-én éjjel 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

• 

Fölakasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

\ 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Állítólag 
csehek 
kéme 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Spiesz József 29 
éves, r. kath, 

munkástanácsi tag 
hívta ki a terro
ristákat Monorra 

az ellenforradalom 
leverésére 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Terroristák 

Terroristák 
vagy 

vöröskatonák 

Vörös
katonák 

Terroristák 

Morgenstern Árpád 
20 éves, izr., bpesti 

bádogossegéd, 
Horváth Sándor 

bpesti, 2t éves, ref. 
asztalossegéd, 

Kovalik Pál 24 éves, 
rk., asztalossegéd, 
Hlatky Béla 28 éves, 
rk,, kömüvessegéd, 
Morgenstern Ignác 
izr,, 25 éves, bpesti 

lakatossegéd, 
Hanecz György 39 
éves, ág, ev., malom 
gépész, Mosolygó 
Antal rk,, 29 éves 
mátyásföldi lakos, 
kocsifény,, Hanecz 
György kivételével 

vöröskatonák, 
Tolnai'Sándor ét 

Kiss Lajos 
szökésben vannak 
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Közelebbi adatok hiányoznak. 

Nevezetteket ismeretlen terroristák vagy vörös
katonák lőtték agyon s ott hagyták őket. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

Weinberger György százados szemleuton volt. 
Egy útelágazásnál kérdezte a vörösőrségtől, hogy 
melyik a Miskolc felé vezető ut. A soffőr a vörös
katonákat félreértette s nem a megjelölt irányba 
ment autójával, mire a vöröskatonák utánuk lőttek 
s egy lövés Weinberger századost találta. 

A monori ellenforradalom leverésére 1919. 
május 3-án kiszállt terroristák menekülés közben 
észrevették és üldözőbe vették az ellenforradalmár 
Rédey Kálmánt. Mikor utolérték, rálőttek s halá
losan eltalálták. 

Betes Lajos molnár elbocsátotta alkalmazottját, 
Hanecz György gépészt. Ez elment a szomszéd 
Monosbél községben tartózkodó vörös munkás
zászlóaljhoz s ott bevádolta Betest, hogy à csehek
nek kémkedett. Erre Morgenstern és társai 
elmentek Bélapátfalvára, letartóztatták a molnárt, 
átkísérték Monosbélre s ott minden tárgyalás és 
ítélet nélkül egy diófára felakasztották. A 60 éves, 
süket, öreg molnár a csehekkel nem érintkezett, 
csehül, tótul nem tudott, teljesen ártatlanul végez
ték ki. Azután a molnár Jakását kirabolták. Az 
akasztásban Morgenstern Árpád, Horváth Sándor, 
Kovalik Pál és Hlatky B é̂la vettek részt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Spiesz József 
8 évi fegyházra 

ítéltetett 

A vádlottak 
3 - 1 5 évi 
fegyházra 
ítéltettek : 

Morgenstern 
Árpád 12 évi, 

Horváth Sándor, 
Kovalik Pál 

és Hlatky Béla 
15 évi, 

Morgenstern 
Ignác 3 évi, 

Hanecz György 
10 évi, 

Mosolygó Antal 
6 évi fegyházra 

ítéltettek 

J e g y z e t 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én kelt 
1920. El. 60/103/8. 

sz. jelentése 

Szegedi 
kir. ügyészség 

1920. aug. 3-án kelt 
1920. El. 1. A. 14. 

sz. jelentése 

Katonai jelentés 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1920. okt. 3-án kelt 
1920. El. I.A. 68/21,0. 

sz. jelentése 

Miskolci 
kir. törvényszék 

1920. jun. 4-én kelt 
2213/5/1920. sz. 

ítélete 
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A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

366. Antal József 

367. 
368. 4—5ismeretlen 
369. ellenforradalmár 
370. 
371. 

372. Lukácsy 
János 
nagybakónak!, 
25 éves, földm. 

Mór, 1919. 
július 27. Agyonlövés 

Muraszombat 
és Belatinc, 
1919. május 

végén 
Agyonlövés 

Nagybakó
nak (Zala m.), 
1919. máj. 23. 

Agyonlövés 

Engedetlen 
magatartás 

Ellenforra
dalmárok 

Állítólagos 
ellenséges 
magatartás 

Zilahi István 
33 éves, rk., 
volt rendőr

kapitány, _ 
zalaegerszegi 
közbiztonsági 
és karhatalmi 
oszt. vezetője 

és vörös 
zászlóalj

parancsnok 

Törő János 
42 éves, 

földműves, 
a közigazga
tási osztály 

helyettes 
vezetője 

Vörös
katonák 

Áts József 
22 éves, 

földműves, 
vörösőr 
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Törő János 1919. július 27-én este Móron 
Bodri Ferenc udvarában egy mulatságot betiltott 
s mikor őt a legények és leányok a tilalom vissza
vonására kérték, fegyvert ragadott s lelőtte közülük 
Antal Józsefet. 

1919. május végén a vendvidéki polgárság a 
vörösök uralmának megdöntésére ellenforradalmi 
mozgalmat szervezett. Erre az ellenforradalom 
leverésére Muraszombat és vidékére 350 emberrel 
kiküldték Zilahi István volt rendőrkapitányt, mint 
zászlóaljparancsnokot, ki leverte az ellenforradalmat 
és elfoglalta Muraszombatot és Belatincet. Több 
ellenforradalmár megsebesült, 4—5 ember meghalt. 
Közelebbi adatatok ismeretlenek, mert a terület 
ellenséges megszállás alá került. 

4 

A hegyről a munkából hazajövő emberek élén 
haladt Lukácsy János s a vele az utcán szembe
jövő három vörösőrtől azt kérdezte: „Mi járatban 
vagytok?" Erre két vörösőr elszaladt, a harmadik 
vörösőr, Áts József Mannlicher-fegyveréből rálőtt 
Lukácsyra és ő is futásnak eredt. A munkából 
hazajövő embereknél szerszámok voltak, de támadó 
szándékuk nem volt. A vöröskatonák rendet csi
nálni jöttek a faluba, Lukácsyt a golyó homlokon 
találta s az azonnal meghalt. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Törő János 
6 évi fegyházra 

ítéltetett 

Zilahi István 
4 évi fegyházra 

ítéltetett 

Áts József 
5 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Székesfehérvári 
kir. törvényszék 
1920. jun. 19-én 

kelt B. 1734/4/919. 
sz. ítélete 

Zalaegerszegi 
kir. törvényszék 
1920. nov. 16-án 

kelt B. 883/28/1919. 
sz. ítélete 

Nagykanizsai 
kir. törvényszék 

1921. április 12-én 
kelt B. 421/921. 

sz. ítélete 
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373. Horváth 
János 

374. Horváth 
József 
csapi legények 

375. Kollarits 
József 
nagybakónaki 
polgár 

376. Gallai András 
22 éves, föld
műves, nagy-
kátai lakos 

377. Holzapfel János 
bognár 

378.Ausländer Sámuel 
48 éves, bér
kocsis, nyir-
baktai lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Nagykanizsa 
fogházudvar, 
1919. máj. 25. 
este 9 órakor 

Nagykáta, 
1919. aug. 1. 

Nagyszékely 
község, 

1919. május 
29-én este 

Nyirbakta, 
1919. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonszurás 

Kézigránát 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Pólai János 34 éves, 
rk,, nagykanizsai 
kazánkovács, vád
biztos, büntetett 

előéleti), részeges, 
erőszakos vad em
ber forr. tvszéket 
alakított, melynek 

tagjai: Kardos 
Dezső 55 éves. ref. 
bpesti könyvkötő, 
Rauch Ferenc 35 
éves, rk,, nkanizsai 
kazánkovács, nagy
kanizsai direkt, ta

gok és Molnár 
Gábor 35 éves, 
rk., bpesti villa
mos kocsivezető' 
voltak, jkvvezetö 
előbb Párizs Lajos 
36 éves, rk, tanító, 
majd Holmik Gyula 
38 évesjizr., nagy
kanizsai direktóriu
mi alkalmazott volt. 
Résztvett Zoltán 
János 35 éves, rk. 

nagybakónak! föld
műves is a határo 
zathozatalban. A 
csapatot az ellen
forradalom leveré
sére kiküldte! dr. 

Szabados nrpád 32 
éves, izr. ügyvéd, 
mint a Mura-front 
h. főparancsnoka 

Vörösőrrel 
szóváltásba 
keveredett 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Mandula 
Sándor és 

Farkas 
András 
pincér 

parancsnok
sága alatt 

vörös
katonák 

Vörös
katona 

Besenyei Pál 
földműves, 

vöröskatona 

Vörös
katona 
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Nagybakónak községben a sókiosztás miatt 
lázadás tört ki a direktórium ellen. Fokozta a nép 
indulatát, hogy a rend helyreállítására kiküldött 
vöröskatonák közül Áts József vöröskatona Lukácsy 
János legényt agyonlőtte, mert ez jövetelük, célja 
miatt kérdőre vonta őket. Erre Szabados Árpád, 
mint a Murafront helyettes főparancsnoka Entz-
bruder Dezső vezetése alatt 160 főnyi csapatot 
küldött ki Bakónakra. Velük jött önelhatározásból 
Pólai János nagykanizsai vádbiztos is. Pólai János 
vádbiztos vöröskatonákkal elnyomta a lázadást, a 
helyszínen forradalmi törvényszéket tartatott s az 
elfogott ellenforradalmárok közül hármat azonnal 
halálra ítéltetett. Az elitélteket bevitték 20 más 
letartóztatottal együtt Nagykanizsára, hol őket a 
fogház udvarán még aznap este kivégezték. Horváth 
János élve maradt s csak másnap halt meg. Pólai 
a halálos Ítéletet kezében revolverrel kényszeritette 
ki. A parasztokat szidta s kijelentette, hogy joga 
van még az utolsó csecsemőt is elemészteni. 

Ismeretlen vöröskatona Nag-ykátán az utcán szó
váltás után agyonlőtte, mert Gallai őt rendre intette. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

i Besenyei Pál és társa 1919. május hó 29-én 
i este Nagyszékelyben erőszakkal kocsit rekviráltak. 
! Holzapfel János emiatt kérdőre vonta őket. Szó-
ί váltás támadt, miközben Besenyei Pál szuronyával 
i agyonszúrta Holzapfelt. 

Pólai 
halálra ítéltetett 
s az ítélet rajta 

végre is hajtatott. 
Kardos Dezső 

6 évi, 
Rauch Ferenc, 
Holmik Gyula 

5 évi, 
Zoltán János és 

Párizs Lajos 
10 évi, 

Molnár Gábor, 
Mandula Sándor 

7 évi, 
Farkas Antal 

6 évi fegyházra, 
dr. Szabados 
Árpád 12 évi 

fegyházra 
ítéltetett 

Besenyei Pál 
2 évi börtönre 

ítéltetett 

Vöröskatona kézigránáttal megdobta. 

J e g y z e t 

Nagykanizsai 
kir. ügyészség 

1920. okt. 19-én 
kelt 1920. El. 1. 

sz. jelentése 
és a nagykanizsai 
kir. törvényszék 

1919. október 
19-én kelt 

B. 742/1919/32. 
sz. ítélete 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1921. okt. 3-án kelt 
1920. El. I.A. 68/210. 

sz. jelentése 
Szekszárdi 

kir. törvényszék 
1920. szept. 9-én 

kelt B. 1706/6. 
sz. ítélete 

Nyíregyházai 
kir. ügyészség 

1920. jul. 22-én kelt 
1920. El. 1. A. 49. 

sz. jelentése 
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379. Kovács 
István 
nyíregyházai 
születésű és 
illetőségű, 29 
éves, ág. ev., 
nőtlen, bank
tisztviselő, 
főhadnagy 

380. Bodolai 
Rongyos 
János 
napszámos 

3 8 1 . Korpf Ferencné 
sz. Visiny Jozefa 
ormoßpusztai 
lakos 

382. Schwartz 
Mór 
50 éves, őri 
lakos 

383. Ivancsics Ferenc 
22 éves 

384. Bogdán György 
23 éves, őrtilosi 
lakosok 

385. Bakonyi 
András 
45 éves, csend
őrjárásőrmester 
főfelügyelő 

386. Csala Bálint 
csendőrőrmes
ter 32 éves, 
nőtlen 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Nyíregyháza, 
1919. ápr. 22. 

Ormospuszta 
bányatelep, 
1919. jun. 1. 

Őr 

Örtilos, 
1919. aug. 5. 

Paks, 
1919. jun. 26. 

A gyilkosság 
módja 

A'ryv.nlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyon lövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

/ 

Rémhír
terjesztés, 
rablás és 

fosztogatás 

Csehekkel 
cimborálás 

Ellenforra
dalmárok 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Pogány József 38 
éves izr. hírlapíró, 

népbiztos és 
Szamuelly László 

23 éves, izr., 
m, hivatalnok ren

deletére a nyíregy
házai forr. tvszék 
Murgittai János 28 
éves, ref. napidíjas, 
Körtvélyesi József 

25 éves, rk. szoba
festő, Pál De2ső 36 
éves, gkath. gép

lakatos. Vádbiztos ι 
dr. Kovács Miklós 

44 éves, ref. 
ügyvéd 

Aranyos 
György és 
Tánczos 
Vendel 

rögtönitélő 
bírósága 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Terroristák 

Schuszter 
János 

28 éves, 
ormospusztai 
bányamunkás 

vörösőr 

Vörös
katonák 

Ismeretlen 
vörös

katonák 

Vörös
katonák 
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\ 

Kovács István főhadnagy ellenforradalmárság 
gyanúja miatt forradalmi törvényszék elé állíttatott. 
Férfiasan, önérzetesen, büszkén viselkedett. Halálra 
ítélték s a fogház udvarán a többi „polgár" fogoly 
szemeláttára kivégezték. Holttestet megrugdosták, 
leköpdösték. Meg kellett halnia, mert az alatt a 
gyanú alatt állott, hogy annakidején a Szamuelly-
fiuk ellen Nyíregyházán elkövetett merényletnek ő 
az értelmi szerzője. Ő volt az ellenforradalom és 
a polgárság egyetlen támasza, büszkesége és 
reménye. 

Ugyanekkor végezték ki Bodolai Rongyos Jánost 
is fosztogatás miatt. 

Korpf Ferencné állítólag a csehekkel cimborált, 
miért a vöröskátonai parancsnok letartóztatását 
rendelte el. A letartóztatást 1919. június 1-én 
Schuszter János vörösőr és társa foganatosította, 
az asszony ellenállt, majd szaladni kezdett, mire 
Schuszter lelőtte. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

A diktatúra bukása után 1919. augusztus 5-én 
önként vállalkozó őrtilosi polgárok le akarták 
fegyverezni a határban állomásozó idegen vörös
katonákat. Azok ellenálltak, harc keletkezett s 
ennek során két polgárt agyonlőttek. 

A Duna—Tisza közti júniusi ellenforradalom 
Pakson is éreztette hatását, honnan a direktórium 
és a vörösőrség egy része megszökött. Bakonyi és 
társa erre a polgárokból védőrséget szerveztek. 
Erre 1919. június 24-én Székesfehérvárról vörös 
csapatok jöttek, kik az ellenforradalmárokat össze
fogdosták és Aranyos György és Tánczos Vendel 
vésztörvényszéke a két csendőrőrmestert halálra 
ítélték. Az áldozatokat rettenetesen megkínozták, 
nem engedték, hogy öveiktől elbúcsúzhassanak s 
holttesteiket agyonlövetésük után a kövezeten 
hagyták közszemlére kitéve. A községre 2 millió 
hadisarcot vetettek ki. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

A bűnsegédek, 
kik Kovács ellen 
vallomást tettek 

és pedig: 
.Kolláth Ernő, 

Laszkóczky 
József, 

Kapin István, 
Racskó József 

és Frankéi Ignác 
8 évi fegyházra 

ítéltettek, 
a többiek 

megszöktek 

Schuszter János 
2 évi fegyházra 

Ítéltetett 

Aranyos és 
Táncos 

meggyilkoltattak 

J e g y z e t 

Nyíregyházai 
kir. törvényszék 

1920. október 
25-én kelt 

B. II. 2119/23/1919. 
sz. ítélete 

Miskolci 
kir. törvényszék 
1920. okt. 16-án 

kelt B. 
2510/12/1919. 

sz. Ítélete 

Nyíregyházai 
kir. ügyészség 

1920. jul. 22-én kelt 
El. 1. A. 49. sz. 

jelentése 

Kaposvári 
kir. ügyészség 

1920. aug. 10-én 
kelt El. 1/8. 
sz. jelentése 

Szekszárdi 
kir. ügyészség 
1922. január 

19-én kelt 1921. 
El. 1. A. 49. sz. 

jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

387. csicseri Csicsery 
László 
sorhajóhadnagy 

388. oravicabányai 
Máhr Jenő 
sorhajóhadnagy 

389. Heiszán 
Ferenc 
8 éves fiu, 
páhii lakos 

390. Barna Imre 
pákozdi lakos, 

. 22 éves, föld
műves 

391. Márton 
György 
tiszthelyettes 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Paks, 
1919.jun.26. 

Páhi, 
1919. jun. 23. 

Pákozd, 
1919. jun. 
22-én este 
7—8 óra 

között 

Pápa, 1919. 
jun. 26—27. 
közti éjjel 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyon lövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra-
dalmárok 

Engedetlen 
magatartás 

Ellen
forradalmár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Berta Géza 
30 éves, rk. 

vasöntő, 
vörös

tengerész 

Vörös
katonák 

Eszenyi Imre 
28 éves, 

kovácssegéd, 
Frimmer 

Gyula kovács, 
Fabik-

terroristák, \ 
Fabik-

különitmény 

Németh 
László szabó
segéd, Csikós 

Imre gép
lakatos, 

vörösőrök 

1 

http://1919.jun.26


A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A budapesti júniusi ellenforradalmi kísérletből 
•a. tengerészek is kivették részüket. Feladatuk a 
Duna elzárása volt. 1919. június 24-én délután a 
„Maros" nevű monitor és a „Csuka" és „Pozsony" 
őrnaszádok megjelentek a Dunán s felhúzták a 
nemzetiszínű zászlót. A Hungária szovjetházra 
három lövést adtak le. Nemsokára a vörös csapa
tok a partról lőni kezdték a Dunán cirkáló hajókat, 
majd repülők támadták meg, mire menekülni voltak 
kénytelenek. Közben csatlakozott hozzájuk a 
„Munka" nevű aknahajó is s utóbb utánuk jött a 
„Lajta" és „Komárom" monitor is. Paks alatt a 
„Munka" hirtelen elpártolt, kivált közülök, lerán
totta a magyar zászlót s tüzelni kezdett a „Pozsony" 
és „Komárom" őrnaszádra. A kifejlődött ágyutüz-
ben a „Munka" ágyúgolyója eltalálta a „Komárom" 
parancsnoki tornyát s halálra sebezte Csicsery és 
Máhr sorhajóhadnagyokat. A harc következtében 
a „Munka" is elsülyedt. Az aknavonalon sikerült a 
„Lajtá"-nak, a „Maros"-nak és „Komárom"-nak 
átjutnia s a Dunán a bajai híd felett tartózkodó 
angolok védelmébe menekülnie. 

A június 23-iki ellenforradalmi harcok közben 
a vörösök messziről ellenforradalmárnak nézték s 
lelőtték. 

Pákozd község lakói a marhaállomány egy 
részének beszolgáltatását megtagadták. Erre 1919. 
június 22-én Pákozd községben megjelent a Fabik-
csoport egy része. Barna Imre pákozdi lakos a 
kapuban beszélgetett Szili Annával. Eszenyi Imre 
és terrorista társai belekötöttek s a szóváltás 
során Eszenyi Imre közvetlen közelről agyonlőtte. 

A megnevezett vörösőrök 1919. június 26-27-ike 
közti éjjelen Pápán a kocsin haladó Márton György 
csendőrtiszthelyettest ellenforradalmárság gyanúja 
alapján lelőtték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Berta Géza 
12 évi fegyházra 

ítéltetett 

Eszenyi Imre, 
Frimmer Gyula 

15—15 évi 
fegyházra 
ítéltettek 

Két-két évi 
börtönre, 
ítéltettek 

J e g y z e t 

Budapesti 
kir. ügyészség 

1920. jul. 12-én kelt 
El. I.V. 3/1920. kü. 

sz. jelentése és 
a szekszárdi 

kir. törvényszék 
1921. jan. 18-án kelt 
B. 2751/9/920. sz. 

ítélete 

Kalocsai kir. 
ügyészség 1921. 
szept. 26-án kelt 

1921. El. 1. N. 82. 
sz. jelentése 

Székesfehérvári 
kir. törvényszék 
1920. febr. 26-án 

keltB. 1244/10/919. 
sz. ítélete 

Veszprémi 
kir. törvényszék 

1920. szept. 11-én 
keltB. 1331/12/920. 

sz. ítélete 



A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

392. Kovács 
Gyula 
17 éves, izr., 
máv. munkás, 
péceli lakos 

393. Koncsik. 
Ernő 
napszámos 

394. Komaromy 
István 
rábolypusztai 
káptalani gaz
dasági intéző 

395. Csupor Lajos 
396. Malik Ferenc 
397. Fenyő Nándor 
398. Sück Emil 
399. Tóth Lajos 
400. Varga Károly 
401 . Ismeretlen egyén 

állítólag bpesti 
rendőrök 

Pécel, 1919. 
máj. 6-án 

éjjel az utcán 
Agyonlövés 

Pétervására, 
1919. máj. 20. Agyon lövés 

Poroszló, 
Ráboly-
puszta, 

1919. máj. 3. 
Agyonlövés 

Poroszló, 
1919. május 

elején a 
Tiszaparti 

vasúti töltés 
mellett 

Agyonlövés 

402. Ismeretlen 
egyén 

Poroszló köz
ség közelében 
a vasúti híd
főnél 1919. 
május elején 

Agyonlövés 

Engedet
lenség 

Állítólag 
kémkedett 

Ellen
forradalmi 
magatartás 
és polgár 

Gyávaság 

Kémgyanus 

Katona 
György kő-
müvessegéd, 
vörösörpar. 

Vörösőrök : 
Mikes István, 
Jung József 

Nagy József 
28 éves, ref,, 

debreceni hentes-
és mészárossegéd 

terçorïstapar,, 
Tóth Lajos 

28 éves, réf., 
alsőjópai gépész

kovács, Halász 
János és Gál 
József vörös-

katonák 

Lukács 
György 36 

éves, izr. vall. 
író, népbiztos 

és Sárói 
Szabó Tibor 
hadosztály
parancsnok 

Vörös
katonák 

Szatmáry 
Béla 23 éves, 
réf., debre

ceni asztalos
segéd és 

ismeretlen 
terroristák 

Terroristák, 
Saskői 
Miklós 

24 éves, rk., 
autószerelő, 

vörös század
parancsnok 

Terroristák 



A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Katona György elrendelte, hogy aki este 10 óra 
után az utcán jár, előálHtandó. Kovács Gyula az 
utcán járt, az „állj" kiáltásnak nem engedelmes
kedett, erre lelőtték. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

A Debrecenből Nagy József parancsnoksága 
alatt április végén kiindult terrorcsapat a vidéken 
rettenetes pusztításokat és rablásokat vitt véghez. 
Május 3-án Tilaj-pusztán azzal az ürüggyel, hogy 
cseheknek vagy románoknak állatokat adott, lefog
ták Komaromy István gazdatisztet, Ráboly-pusztán 
halálra ítélték s agyonlőtték. Családját is ki akar
ták irtani, de azt Juhász Alajos szentistváni községi 
jegyző megmentette. Az agyonlőtt Komaromy 
ujjáról lehúzták a gyürüt s lakását teljesen kifosz
tották. 

Saskői Miklós vörös századparancsnok száza
dával 1919. május 1-én a túlnyomó román erő 
elől Poroszlóig vonult vissza. Állítólag Lukács 
György népbiztos parancsára Sárói Szabó Tibor 
zászlóaljparancsnok gyávaságukért Saskői kijelö
lésére megtizedelte a csapatot s a megjelölt vörös
katonákat, kik állítólag budapesti rendőrök voltak, 
terroristákkal agyonlövette. 

Szatmáry Béla mint a Nagy József terrorcsapa
tának tagja volt azzal vádolva, hogy egy kémgya-
nus ismeretlen egyént Poroszlónál agyonlőtt, de 
bizonyíték hiányában felmentetett. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Nagy József 
halálra, 

Szatmáry Béla 
és Tóth Lajos 
életfogytiglani 

fegyházra 
ítéltettek. 

Nagy József 
kivégeztetett 

Lukács György 
szökésben, 

Saskői Miklós 
8 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

A pestvidéki 
kir. ügyészség 

1919. K. ü. 2799/35. 
sz. vádinditványa 

Egri kir. ügyészség 
1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. 1/8. 

sz. jelentése 

Egri 
kir. törvényszék 
1920. szept. 6-án 

kelt B. 3106/7/920. 
sz. ítélete 

Budapesti kir. 
btő törvényszék 
1920. jan. 13-án 
kelt 11438/1919. 

B. sz. ítélete 
Egri 

kir. törvényszék 
1920. dec. 6-án 

kelt B. 3106/920. 
sz. ítélete 

Fenti ítélet 

" 
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neve, életkora 

és foglalkozása 

403. Ismeretlen 
egyén 

404. Léderer Pál 
24 éves, föld
birtokos 

405. Gelencsér 
Mihály 
28 éves 

406. Almási 
József 
60 éves, korcs
máros, puszta
szentimrei 
lakosok 

407. Pongrácz 
Aladár 
csendőrszáz., 
43 éves, nőtlen 
ref. 

408. Tóth Ferenc 
hidalmási 

409. Ferenc 
András 
43 éves, rkath., 
nős, gyulai 
járásőrmesterek 

410. Jakabos Pál 
36 éves, rkath., 
nős, mező-
örményesi 
csendőrőrmest. 

« 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Poroszlói és 
tiszafüredi 
ut mentén 

1919. jul. 25. 

Puszta
kengyel, 

Blaskovich-
féle kastély, 
1919.jun.21. 

délután 

Puszta
szentimre, 

1919.jun.23. 

Püspök
ladány, 

1919. április 
20-án 

I 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

! 

A gyilkosság 
ürügye 

Polgár 

Ellenforra
dalmárok 

Ellenforra
dalmárság 

gyanúja 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Friez Kálmán 
vaseszter

gályos, 
Szanyi 
Lajosné 

géplakatos 
neje, cseléd 
fölbujtására 

Keszthelyi 
István és 

társai által 
hozott vész
törvényszéki 
ítélet alapján 

Szamueily 
Tibor és 

Gábor Mózes 
25 éves, izr. 
joghallgató, 

dandár
parancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös
katonák 

Jován József, 
Török Lajos 
vöröskatonák 

Vörös
katonák 
Kalocsai 

Ferenc és 
Csontos Pál 
vöröskatonák 

őrizték 

Kohn Kerekes 
Árpád 

és terrorista 
társai : 

Janovics 
János 19 éves, 
müasztalos-

segéd, Kámán 
József 20 
éves, gép

lakatossegéd, 
terroristák. 

Jelen voltak: 
Jónás Gyula, 
Thuránszky 

Ödön, 
Janovics 

János 
terroristák 

Sturz Károly 
géppuskával 

őrködött 

. | 

http://1919.jun.21
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Közelebbi adatok hiányoznak. 

Léderer Pál földbirtokost bepanaszolta volt 
cselédje, Szanyi Lajosné Friez Kálmán katonai 
nyomozónak. Friez Kálmán erre Léderer Pált 
letartóztatta s a kastély kertjében két vöröskatoná
val agyonlövette. Léderer Pál meggyilkolása után 
Szanyi Lajosné Budapestre jött, a Léderer-család 
lakására ment, ott mulatott s onnan ruhákkal 
megrakva távozott. 

Pusztaszentimrén 1919. június 23-án délben 
ellenforradalohi "tört ki. A vöröskatonák a falu 
egyik végén behatoltak, mire a fehérek a falu 
másik végéről tüzelni kezdtek reájuk. Déli egy 
óra tájban megjelent a vasúti állomáson Petzkay 
József zászlóalja s az ellenforradalmat leverte. Az 
ellenforradalom leverése után Keszthelyi István 
vörös parancsnok Pusztaszentimrén letartóztatta 
Gelencsér Mihályt, Almási Józsefet, Gelencsér 
Jánost, Szendi Imrét és Kovács Sándor ellenforra
dalmárokat s kivégeztette Gelencsér Mihályt és 
Almási Józsefet. 

Szamuelly Tibor 1919. évi április 20-án terro
ristáival együtt Püspökladányba ment u. n. „halál
vonatán". Ott a megnevezett csendőrtisztet és 
altiszteket, kik a román csapatok elől vonultak 
vissza, mert a berettyóujfalusi vörösőröket lefegy
verezték, ellenforradalmárság gyanúja cimén halálra 
ítélte s kivégeztette. A kivégzést a temetőben 
Kohn Kerekes Árpád és terrorista társai eszközöl
ték. A meggyilkoltak bátran, férfiasan viselkedtek. 
Pongrácz Aladár a terroristáknak azt a kívánságát, 
hogy őket elvtársaknak szólítsa, határozottan 
visszautasította, kijelentvén: „Nem voltam, nem 
vagyok s nem is leszek elvtárs, ur voltam s ugy 
is halok meg!" A terroristák az áldozatokat kira
bolták. Pongrácz Aladár aranyóráját, gyűrűjét 
elvitték, csak kis imádságos könyvét hagyták nála 
mondván: Ezt most már használhatja! A terroris
ták Gerlei Géza parancsnoksága alatt állottak. 
Ott voltak Gábor Mózes, Mann József, Kohn 
Kerekes Árpád, Janovics János, Thuránszky Ödön, 
Babula Engelbert, Horváth Győző, Horváth Márton, 
Farkas László, Kámán József, Sturz Károly, 
Jónás Gyula s Münsz nevű terroristák. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Friez Kálmán és 
Szanyi Lajosné 

halálra ítéltettek. 
Szanyi Lajosné 

kegyelmet kapott 
Friez Kálmán az 

oroszoknak 
kiadatott 

Kalocsai Ferenc 
és Csontos Pál 
7 évi és 5 évi 

fegyházra 
ítéltettek 

Kohn Kerekes, 
Jónás és Sturz 

egyéb ügyek 
kapcsán is 

halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 
Janovics János 

12 évi fegy
házra ítéltetett. 
Kámán József 
több gyilkos
ságért 15 évi 

fegyházra 
ítéltetett. 

Gábor Mózes 
szökésben 

• 

1 
J e g y z e t 

Egri kir. ügyészség 
1920. szept. 2-án 

kelt 1920. El. 1/8. 
sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. törvényszék 
1920. dec. 14-én 
kelt 627/82/1920. 

sz. ítélete 

Kalocsai 
kir. törvényszék 
1920. nov. 5-én 

kelt 2083/920. sz. 
ítélete 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. máj. 18-ánkelt 

Kgy. 2860/4/920. 
és 1920. május 

4-én kelt 
Bkgy. 2234/5/1920. 

2145/920. és 
Bkgy. 597/920. és 

Bkgy. 2860/920. 
sz. ítélete 
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A .meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

4 1 1 . Ismeretlen 
katonatiszt állí
tólag ifj. báró 
Fehérváry 
százados 

412. Láng László 
413. Hofgart 

Margit 
rácalmási 
lakosok 

414. Szűcs István 
parasztgazda 

415. Paulheim 
Elek 
tart. huszár
főhadnagy 

416. Dékány 
Benedek 
lacházi járási 
csendőrtiszt
helyettes 

417. Pál Imre 
35-40 év körüli 
nős, peregi lakos 
földmüvesgazd. 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Püspök
ladány körül 

a terror
csapat vona
tán a pakli

kocsiban 
1919. ápr. 19. 

húsvét 
szombatján 

Rácalmás, 
vasúti 

állomás 

Ráckeve, 
1919. jun. 

29. 

Ráckeve, 
1919. jun. 

20. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Százados 
és ellen

forradalmár 

Ellen
forradalmi 
mozgalom
ban való 
részvétel 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Dr. Landler 
Jenő 47 éves, 

izr. vall., 
ügyvéd, 

belügyi nép
biztos, had-
testparancsn. 

Kertész Mór 
46 éves, izr. 
géplakatos, 

Cserna Géza 
39 éves, réf., 

Szladek 
Rezső 36 

éves, r. kath. 
géplakatos, 
forr. törv. 

tagok, vád
biztos Diósi 
Pál 46 éves, 

rkath., lőszer
gyári munkás. 

Felbujtók 
voltak Rabi 

István 40 éves, 
ref. géplak. 
és Fekete 

Béla 33 éves, 
rk., lakatos 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Balog Imre 
és Gerlei 

Géza s egyéb 
terroristák. 
Segédkezett 
Grünblatt 

Boris 27 éves, 
izr., fodrász, 
orosz szárm. 

Cserny-
terrorista 

Czwick János 
rézlakatos, 
karhatalmi 

parancsnok, 
Vinoczai 

János, Ulián 
József, 

Harang István 
és Fürth 

Ignác vörös
katonák 
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1919. április 19-én, húsvét szombatján dr. 
Landler Jenő vezetése alatt terrorista csapat indult 
Nagyvárad felé, de Berettyóújfalun a román elő
nyomulás miatt visszafordultak s Püspökladány 
körül felvettek a vonatra egy sebesült katonát, 
kiről megállapították, hogy ifj. báró Fehérváry (?) 
százados és ellenforradalmár, mire dr. Landler 
rendeletére a paklikocsiban agyonlőtték. 

A vonaton utazó részeg vöröskatonák lövöl
döztek s a vasúti állomáson tartózkodó közönség 
közül megnevezetteket halálra sebezték. 

1919. június 20-án a Ráckevétól délre fekvő 
községek gazdái és polgárai ellenforradalmat szer
vezve Ráckeve felé tartottak. A vöröskatonák Rác
kevén az állomási épületet és hidat védelmükbe 
vették s az ellenforradalmárok közül ismeretlen 
vöröskatona agyonlőtte az állomási épület mellett 
Pál Imre beregi lakost. Közben Budapestről Czwick 
János parancsnoksága alatt a vörös vasasezred egy 
zászlóalja érkezett meg, mire az ellenforradalmá
rok elmenekültek. Az ellenforradalomban részesség 
gyanúja miatt többeket elfogtak, így Szűcs Istvánt, 
Paulheim Eleket és Dékány Benedeket is és a 
forradalmi törvényszék Kertész Mór elnöklésével 
minden bizonyíték nélkül halálra ítélte őket. Az 
Ítéletet Czwick hajtotta végre. A halálra nem itélt 
többi vádlottaknak végig kellett nézniök ártatlan 
társaik kivégzését. Minthogy Pauíheim Elek a 
lövések után még élt, Czwick hozzálépett és 
forgópisztolyából belelőtt azzal a kijelentéssel, 
hogy „a kutya még kiheverhetné". A halálra ítél
teket tettleg is bántalmazták. A vörösök ezzel a 
gyilkossággal Paulheim Elekben a katonatisztet, 
Dékány Benedekben á becsületes, hazafias csend
őrt és Szűcs Istvánban a birtokos magyar parasz
tot — gyűlöletüknek legfőbb képviselőit — 
ölték meg. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Grünblatt Boris 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 

Kertész Mór, 
Szladek Rezső 

és Czwick János 
halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 

Diósi Pál 
15 évi fegyházra 

ítéltetett, 
a vöröskatonák 
3—5 évi fegy
házat kaptak. 

Cserna Gézára 
2 évi fegyház

büntetés 
szabatott ki. 
Rabi István 

életfogytiglani 
fegyházra, 

Fekete Béla 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 

1921. máj. 11-én 
kelt Kgy. 

8953/12/919. 
sz. Ítélete 

Székesfehérvári 
kir. ügyészség 

1921. nov. 8-án kelt 
1921. El. 1. B. 

78/250. sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 
1920. május 6-án 

kelt B. VII. 
1749/11/920. 
sz. ítélete 
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neve, életkora 

és foglalkozása 

418. Bónyi 
András 

419. Ismeretlen 
katonaruhás 
egyén 

420. Védeleg 
Mihály 

421. Lutter 
László 
sajókazai 
gazdálkodó 

422. Balogh 
Dániel 
sajószentpéteri 
lakos, föld
műves 

423. Héthy Dezső 
sajóvelezdi 
körjegyző 

424. Kovács 
János 
hevesi születésű 
21 éves, vörös
katona 

A gyilkosság-
helye és ideje 

Rákospalota, 
1919. május 
első felében 

Recsk 
község 

határában 
1919. máj. 12. 

Rém, 
1919. jul. 30. 

Sajókaza, 
1919. máj. 22. 

Sajó
szentpéteri, 

1919. máj. 28. 

Sajóvelezd, 
1919. jul. 13. 

Sarud, 1919. 
június 18. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonszurás 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonverés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Szesztilalmat 
megsértette 

Ellen
forradalmi 
magatartás , 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

• 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Hosták János 
rákospalotai 

vörösőr 

Vörös
katonák 

Bukovenczky 
János és 
3 társa, 
bánya

munkások 

Ismeretlen 
vörös
katonák 

Fehér Zoltán 
vöröstiszt 

Vörös
katona 
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Hosták János a megjelölt napon a szesztilalom 
áthágásáért Bónyi Andrást előállította s mert 
ellenállt, szuronyával szíven- és hasbaszurta. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Bukovenczky János és társai Sajókazán 1919. 
május 22-én Grossmann Gyula lakásán agyon
verték Lutter Lászlót. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Héthy Dezső leányának kézfogójára meghívta 
Fehér Zoltán vöröstisztet. A vöröstiszt az ebéden 
leittasodott, gorombáskodott, mire kiutasították s 
távozott. Nemsokára visszatért, Héthy Dezsőt 
átölelte s közben alattomosan megölte. 

Ismeretlen vöröskatona az utcáról az elemi iskola 
ablakán keresztül lőtte agyon. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

5 évi börtönre 
ítéltetett 

Bukovenczky 
János és társai 

1 év 6 hótól 
3 év 6 hóig 

terjedő börtönre 
ítéltettek 

Szökésben 

-

J e g y z e t 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 
1920. aug. 12-én 

kelt IX. 6612/2/1920. 
sz. ítélete 

Egri 
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. 1/8. 

sz. jelentése 

Kalocsai 
kir., ügyészség 

1920. október 2-án 
kelt El. 1. N..79. 

sz. jelentése 

Miskolci 
kir. törvényszék 
1920. jun. 27-én 

kelt B. 2235/21/919. 
sz. Ítélete 

Miskolci 
kir. ügyészség 

1921. dec. 19-én kelt 
1921. El. 1. F. 59. 

sz. jelentése 

Miskolci 
kir. ügyészség 

1921. dec. 19-én kelt 
1921. El. 1. F. 59. 

sz. jelentése 

Egri 
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. 1/8. 

sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 
A gyilkosság 
helye és ideje 

A gyilkosság 
módja 

A gyilkosság 
ürügye 

425. Mráz Mátyás 
22 éves, sárii 
lakos, föld
műves 

426. Becker 
András 
sárospataki 
lakos, 26—27 
éves, nőtlen, 
földműves 

427. Riskó József 
sárospataki 
40—45 év körüli 
gazdaember 

428. Papp József 
szatmárcsekei 
60—63 éves, 
ref. vallású, 
nőtlen, folyam
biztos, csekei 
lakos 

Sári község, 
1919. jul. 6. 

Sárospatak, 
1919. ápr. 7. 
a városháza 
kapujának 
vasrácsára 

Sátoralja
újhely, 

1919. ápr. 9. 
a Kossuth-
szobor előtt 

felállított 
akasztófára 

Sátoralja
újhely, 

1919. ápr. 22. 
a Kossuth-
szobor előtt 

Agyonlövés 
és szúrás 

Akasztás 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Elienforra-
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Beckert és 
Riskót halálra 

ítélték : 
Láng István 
izr., joghall

gató, vádbizt, 
Galamb 
József 

40 éves, rk., 
nőtlen cipész
segéd, forr. 

tvszéki elnök, 
Morvái Ede 
30 éves, rk., 
géplakatos, 

Hencz Miklós 
34 éves, rk., 
kádársegéd, 
forr. tvszéki 

birák. 
Papp Józsefet 

és Jónás 
Aladárt 
halálra 
ítélték : " 

Knall Ede 
forr. tvszéki 

elnök, 
(szökésben) 
fegyházviselt 
szobafestő, 

Galamb 
József, 

Kovács Gyula 
43 éves, rk., 
Máv. tüzi-
kovács és 

Kuzsmiczky 
Péter 

28 éves, 
gkath., vas
esztergályos, 
forr. törvény
széki birák. 
Jónás ellen 
a vádat ifj. 

Mészly Béni 
• 18 éves 

munkás, 
vöröskatona 

Becker 
Andrást 
vörös

katonák 
akasztották 
fel és pedig 
Bartos Béla 

bádogos
segéd, 

Schieder 
József 

és más 
vörösőrök. 

Riskó 
Józsefet 

Vasó György 
22 éves, mé
szárossegéd, 

továbbá 
Schieder 
József, 

Sípos László 
és Molnár 

József, mint 
a Sípos-féle 
terrorcsapat 
tagjai akasz

tották lel. 
Papp Józsefet 
Kiss László 
22 éves, hen

tessegéd, 
Sipos László 

és Czábóczky 
Mihály 
23 éves, 

kovácssegéd, 
Sipos-féle 
terroristák 
akasztották 
fel. Jónás 
Aladárt 

agyonlőtték : 
Hatrák János 
24 éves, pék

segéd, 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 
A gyilkosok 

sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

A rekvirálások miatt elkeseredett s a diktatú
rával elégedetlen polgárok Sári községben 1919. 
július 6-án a templom előtti téren csoportosultak. 
Az ott állomásozó vörösdandár katonái erre szét
kergették őket, de Mráz Mátyás ellenállt, a vörös
katona fegyverét megfogta, mire Mészly Béni lelőtte. 

1919. április 7-én Sárospatakon ellenforradalmi 
felkelés ütött ki. Ezt a mozgalmat Becker András 
sárospataki lakos vezette, de tervének időelőtti 
elárulása folytán letartóztatták. Letartóztatása köz
ben több vöröskatonát megsebesített, egyet pedig 
agyonlőtt. Az esetről a sátoraljaújhelyi forradalmi 
törvényszék értesülvén, nyomban kiszállt Sáros
patakra. A forradalmi törvényszék elnöke, Knall 
Budapesten volt, tehát Galamb, Morvái és Hencz 
ítélkeztek. Láng vádolt. A bíráskodás csak forma
ság volt. A Sárospatakon megtartott tárgyaláson 
halálra ítélték s nyomban felakasztották Beckert a 
sárospataki városháza kapujának vasrácsára nagy
számú nézőközönség jelenlétében. 

Elfogtak akkor még vagy 19—20 embert, köz
tük Riskó József sárospataki gazdaembert. Beszál
lították Sátoraljaújhelyre, ahol április 9-én halálra 
ítélték s a Kossuth-szobor előtt előző nap fel
állított akasztófára felakasztották. 

Nemsokára ezután Jónás Aladár dolhai főszolga
bíró gyanúba került, hogy ellenforradalmár s egyet
ért az előnyomuló románokkal. Ifj. Serbán János 
erre őt Szennyes Lajos detektív által letartóztat

hatta és forradalmi törvényszék elé került, hol 
halálra Ítélték s agyonlőtték. 

Ugyanebben az időben a fehérgyarmati főszolga
bíró azt telefonálta a szatmárcsekei jegyzőnek, 
hogy Szatmármegyében a régi törvényes rend 
helyreállt. 

Ekkor 1919. április 19-én megjelent a körjegyzői 
irodában Talpas párttitkár s bejelentette, hogy 
gyűlést akar tartani. A jegyző közölte a főszolga
bíró rendeletét, beleszólt a vitába az épen ott 
időzött Pap József is ellenforradalmi kijelentéssel. 
Talpast a csendőrség letartóztatta, de a főszolga
bíró elengedte, mire Talpas jelentése alapján a 
beregszászi direktórium kiküldött egy csapatot a 
csendőrök és Pap József ártalmatlanná tételére. A 
csendőrökkel vívott harc után, melyben két csendőr 
elesett, megtalálták Pap Józsefet, bevitték Bereg
szászra, hol a direktórium Jónás Aladárral együtt 
átadta az átvételükre megjelent Knall sátoralja
újhelyi forradalmi törvényszéki elnöknek és Láng 
vádbiztosnak. 

Mészly Béni 
4 évi fogházra 

ítéltetett 

Hencz Miklós 
halálra ítéltetett 
de kegyelmet 

kapott; 
Vasó György, 
Kiss László, 
Czábóczky 
Mihály és 

Talpas Ferenc 
halálra ítéltettek 

s rajtuk a halálos 
ítélet végre is 

hajtatott. 
Galamb József, 

ifj. Serbán János 
életfogytiglani, 
Morvái Ede, 
Bartos Béla, 

Molnár József, 
Kovács Gyula 

és Hatrák János 
15 évi fegyházra, 

Kuzsmiczky 
Péter 

10 évi fegyházra, 
Sepsz Ferenc 

10 évi fogházra 
ítéltettek 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 
1920. El. 1. A. 

68/210. sz. jelentése 

Sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék 

1920. április 6-án 
kelt B. 1799/920. 

sz. ítélete 
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és foglalkozása 

429. Jónás Aladár 
dolhai 40—42 
éves, ref. vall., 
főszolgabíró 

430. Kovács Gábor 
25 éves, kisbirt. 

43 l.Jászfalusy Károly 
29 éves, községi 
jegyző 

432. Szil/ László 
35 éves, bizt. 
int. tisztviselő 

4 3 3 . Zlinszky Pál 
41 éves, 
korcsmáros 

434. Molnár Gábor 
20 éves, kisbirt. 

435 . Acs Pál 
20 éves, kisbirt. 

436. Ronga István 
55 éves, kisbirt. 

437. Fülöp Lajos 
18 éves, réf., 
lakatossegéd 

438 . Polyák János 
25 éves, rkath., 
gazd. cseléd 

439 . Berkes Bálint 
23 éves, réf., 
kisbirtokos, 
solti lakosok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Sátoralja
újhely, 1919. 
április 22-én 
a vármegye
ház udvarán 

Solt, 1919. 
június 22. 

Solt, 1919. 
június 23. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

A községháza 
előtti fára 
f elakasz- " 

tották 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

SerbánJános 
30 éves, 

gkath., női 
kalapkészitő, 
pol. megbiz. 

emelte. 
Papp Józsefet 
halálra itélés 

céljából 
Talpas 

Ferenc 26 
éves, rkath., 

szatmári 
asztalossegéd 

szocialista 
párttitkár 
adta át. 

Hamis vallo
mást tett 

Jónás ellen 
Sepsz Ferenc 
18 éves, izr. 

keresk.-segéd 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Koscsó 
István, 

Salamon 
József 

Sipos-féle 
terroristák 

Terroristák 
Egy áldozatot 

Kohn 
Kerekes 

Árpád 
akasztott fel 

Vörös
katonák. 

Egy áldozatot 
Szamuelly 

Tibor, egyet 
Kámán József 

terrorista 
lőtt le 
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Talpas bemondása alapján azután a sátoralja
újhelyi forradalmi törvényszék Pap Józsefet halálra 
itélte. Semmi bizonyíték nem volt ellene, csak 
nyilvános felhívásra vallotta Szűcs István, hogy őt 
valamikor Pap valami fával megcsalta. Pap Józsefet 
nagyszámú közönség jelenlétében a Kossuth-szobor 
előtt felállított akasztófára akasztották. 

Az áldozatok hősies magatartást tanúsítottak. 
Jónás Aladár agyonlövetése előtt szemeit bekötni 
nem engedte. Riskó József és Pap József hullája 
a város kellő közepén a megyeháza előtt felállított 
akasztófán 6—7 órán át függve hagyatott s a vörös
katonák a csőcselék mulattatására az akasztófán 
függő Riskó József kezeibe szivarcsutkát, szájába 
pipát helyeztek. Mikor Pap kijelentette, hogy ártat
lanul hal meg, Kiss László a kötelet a nyakára 
illesztvén, nyomban rászólt: „Kuss burzsuj, ne 
pofázz!" 

A Duna—Tisza közti ellenforradalom hirére a 
vörösök csapatokat küldtek annak leverésére. Solt 
előtt az ellenforradalmárok a síneket felszedték s 
így Szamuelly és terroristái autókon mentek be 
Soltra. Solt alatt egy parasztszekérrel találkoztak, 
melyen két paraszt volt. Szamuelly kérdésére 
kijelentették, hogy „terepet vizsgálnak, fehérek". 
Erre az egyiket Szamuelly, a másikat Kámán nevű 
terrorista főbelőtte, Sturz terrorista pedig az árokba 
gurította őket. Egy másik parasztot, ki Szamuelly 
autója előtt átszaladt, Szamuelly azonnal agyon
lövetett. Erre Kohn Kerekes Árpád is lőtt. 

Mikor Szamuellyék autókon Soltra bevonultak, 
gépfegyverrel lőtték a menekülő embereket. Vagy 
nyolc embert lőttek agyon, kik az utcákon hever
tek. Szamuelly Jászfalusy Károlyt és 3 társát, kik 
az ellenforradalom szervezői voltak, azonnal halálra 
itélte s felakasztatta őket a községháza előtti fákra. 
A jegyző felesége kilenc hónapos más állapotban 
volt, könyörgött Szamuellynek, kegyelmezzen urá
nak. Szamuelly azt ígérte, hogy levéteti urát a 
kötélről, ha a felesége kihúzza alóla a zsámolyt. 
Szegény asszony hitt neki, kihúzta férje alól a 
zsámolyt s könyörgött, hogy vágják )e férjét 
a kötélről. Szamuelly. kinevette, mire az asszony 
csaknem őrülten összeesett. Solton elfogtak több 
ellenforradalmárt, kiket Kecskemétre szállítottak s 
ott a forradalmi törvényszék közülök még négyet 
halálra itélt s agyonlövetett. (Lásd Kecskemétnél) 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Kámán József 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

» _\— 

Kalocsai kir. 
ügyészség 1921. 

szept. 26-án kelt 
1921, El. 1. N. 

82. sz. jelentése 
és a budapesti 

kir. büntető 
törvényszék 

1920. máj. 4-én kelt 
Bkgy. 2234/5/1920. 

sz. ítélete 
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440. Juhász György 
67 éves, ág. ev. 

441. KesztI Gáspár 
40 éves, ágvev. " 

442. Lehóczky Ádám 
22 éves, ág. ev. 
földművesek 

443. Schneider Henrik 
34 éves, ág. ev. 
napszámos 

444. Szentgyörgyi 
János 
30 éves, ág. ev. 
földműves 

445 . Frittmann 
György 
52 éves, ág. ev., 
közs. pénztáros 

446. Schuller Henrik 
78 éves, ág. ev. 

447. Mátyási János 
52 éves, ág. ev. 

4 4 8 . Haasz Ferene 
19 éves, ág. ev. 
földművesek, 
soltvadkerti 
lakosok 

449. Szemelicker 
Antal 
fülesi plébános 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Soltvadkert, 
1919. június 

22—23. 

Sopron, 
1919. ápr. 
9-én éjjel 
a soproni 

kir. törvény
széki fogház 

udvarán 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

Ellen
forradalmi 
mozgalom 
szervezése 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Soproni forr. 
törvényszék: 
Zsitvay Lajos 

32 éves, 
nyomdász, 

Schambauer 
Ignác 47 éves, 
asztalossegéd 
Nagy Antal 

38 éves, 
gépkezelő, 

Kellner 
Sándor 

soproni pol. 
megbizott, 

Bors László 
vádbiztos 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös
katonák 
Juhász 

Györgyöt 
Oyurics 
Mihály 

vöröskatona 
lőtte le 

Entzbruder 
Dezső osztag
parancsnok, 

Pfeiffer János 
várospar. 

vezetése alatt 
vörös
katonák, 

illetve vasút
biztosító 
katonák 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Ellenforradalmi ellenállás közben estek el ak
ként, hogy a Kiskunhalasról érkezett 120 főnyi 
vörösőrség gépfegyverekkel és puskalövésekkel 
minden kérdés és kihallgatás nélkül lelőtte azokat, 
akik utjokba kerültek. Behatoltak magánlakásokba 
s védtelen embereket lelövöldöztek. Ugyanez alka
lommal ifj. Martin János, Reichard István, Erdős 
Henrik, Kuncz Péter is súlyosan megsebesültek, 
de utóbb kigyógyultak. 

Zsitvay és társai 1919. április 9-én kiszálltak 
Füles községben az ellenforradalmárok ügyében 
ítélkezni. A Zichy-féle kastélyban Szemelicker 
Antal fülesi plébánost halálra ítélték, bevitték 
Sopronba s a fogház udvarán még azon éjjel 
agyonlőtték. Az első hat lövésre a plébános térdre 
rogyott, de még élt, erre Pfeiffer János utasítására 
Balogh János vöröskatona közelebb lépett s a 
plébánost főbelötte. Az áldozat felvette a halotti 
szentséget s hősiesen halt meg. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Gyurics Mihály 
életfogytiglani 

fegyházra 
ítéltetett 

Zsitvay Lajos 
életfogytiglani 

fegyházra, 
Schambauer 

Ignác és Nagy 
Antal 12 évi 

fegyházra ítél
tettek. A vasút
biztosító vörös

őrség tagjai, 
kik sértettet 
agyonlőtték 

(Bertha Viktor 
és Balogh János 
s társai) 5 ill. 
4 évi fegyházra 

ítéltettek 

J e g y z e t 

Kalocsai 
kir. ügyészség 
1920. okt. 2-án 

kelt El. 1. N. 79. 
sz. jelentése. 

Kalocsai 
kir. törvényszék 
1920. aug. 28-án 
kelt 1666/5/1920. 

sz. ítélete. 
Kalocsai 

kir. törvényszék 
1Ö21. máj. 12-én 

kelt B. 1089/1921. 
sz. ítélete 

Soproni 
kir. törvényszék 

1919. nov. 6-án kelt 
B. 871/36,919. 

sz. ítélete. 
Soproni 

kir. törvényszék 
1919. okt. 18-án kelt 

B. 931/24/919. 
sz. ítélete 

I 
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I A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

450. Bummer Lajos 
451 . Steiner Sándor 
452. Preiszl Károly 
453. Tchürtz Frigyes 

soproni gazda
polgárok 

454. Fennesz 
Rezső 
hidegségi 

455. Szántó 
Róbert 
nagycenki 
lakosok, volt 
katonatisztek 

456. Gludovácz 
Mátyás 

•457. Gmász 
Ferenc 
kopházi lakosok 

458. Prokop 
Vendel 
hidegségi lakos 

A gyilkosság 

helye és ideje 

Sopron, 
1919. ápr. 3. 

A gyilkosság 

módja 

Agyonlövés 

Sopron, 
1919. jul. 4. 

| 
Agyonlövés 

. Sopron 
körüli ellen
forradalmi 
harcokban 

1919. jun. 5. 

A gyilkosság 

urugye 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
László 

22 éves, 
izr. vall. 
magán

hivatalnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös
katonák 

Man Henrik 
budapesti 
terrorista, 

Jónás Gyula 
terrorista s 

egyéb 
társaik 

Vörös
katonák 

I 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leirása 

A soproni gazdák 1919. április 3-án gyűlést 
tartottak s tiltakoztak a reájuk nézve sérelmes 
rendeletek ellen. Fölvonulásuk közben összeütköz
tek a vöröskatonákkal, azokat bántalmazták, letépték 
jelvényeiket, mire azok közéjük lőttek. 4 halott és 
8 sebesült maradt a téren. 

1919. június 5-én Nagycenken és környékén a 
földmüvesgazdák föllázadtak a vörös uralom ellen 
s tisztek vezetése alatt közelegtek Sopron felé. 
Vezérük Türk Károly huszárszázados volt, alvezerek 
többek közt Fennesz Rezső és Szántó Róbert volt 
tisztek. 

A röjtőkiek vezére báró Berg Miksa röjtőki 
földbirtokos volt. 

A soproni direktórium vöröskatonákat küldött 
ellenük. Minthogy gépfegyverük és repülőgépjük 
is volt, a fehérek nem tarthatták sokáig magukat. 
Elfoglalták Kopházát, Nagycenket és a többi 
községeket. 

Junius 7-én Sopronba mentek Szamuelly Tibor 
és terroristái. 

Szántó Róbert nagycenki cukorgyári tisztviselő 
és Fennesz Rezső tartalékos tisztek ügyét nem 
tárgyalta, hanem óriási hadisarcot vetvén ki, 
eltávozott. 

Julius elején lement öccse, Szamuelly László s 
ez mindkettőt halálra ítélte, azután elment szín
házba. Ha valamelyik vádlott nem felelt, Szamuelly 
pofonnal fenyegette meg. 

Az ellenforradalmi harcokban elestek Qludovácz 
Mátyás, Gmász Ferenc és Prokop Vendel. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Szamuelly 
László 

halálra Ítéltetett 
és kivégeztetett, 

Man Henrik 
szökésben van, 

Jónás Gyula 
egyéb ügyek 

kapcsán is 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett 

Soproni 
kir. ügyész 

1921. aug. 11-én 
kelt 1921. El. 1. 

A. 3. sz. jelentése 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 

1920. jun. 21-én 
kelt Bkgy. 

10082/919. sz. 
ítélete és a 

soproni 
kir. ügyészség 

1921. aug. 11-én 
kelt El. 1. A. 3. 

sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

459. id. Schmidt 
Mátyás 
őrpénztáros 

460. ifj. Schmidt 
Mátyás 
sopronkövesdi 
lakosok 

461. Csóti János 
rkath., kocsis 

462. Csegei János 
62 éves 

463 . Csáti Mihály 
38 éves 

464. Bodnár Ferencné 
szül. Hudák Julia 
24 éves, volt 
szabolcsi 

^ lakosok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Sopron
kövesd, 

1919. jun. 7. 

Sükösd, 
1919. jun. 25. 

Szabolcs, 
1919.jul.20. 

A gyilkosság 
módja 

Akasztás 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Fosztogatás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
Tibor 

Petzkay 
zászlóalj

parancsnok 

A gyilkos-
ságot^régre-

hajtotta 

Terroristák 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 

http://1919.jul.20


121 

A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

A sopronkörnyéki ellenforradalmi mozgalom 
idején Schmidt Mátyás is résztvett a június eleji 
vasúti sztrájkban. 

Szamuelly Tibort a forradalmi kormányzótanács 
még a román előnyomulás idején, 1919. április 
21-én megbízta a rend és fegyelem fenntartásával 
s „hogy e célra, ha szükséges, a forradalmi tör
vényszék mellőzésével is bárminő eszközt igénybe 
vegyen". 

A dunántúli mozgalmak elfojtására hasonló 
felhatalmazása volt, sőt Kun Béla 1919. június 
6-án a következő sürgönyt küldte utána Szombat
helyre : 

„Használjon fel minden eszközt, hogy az ellen
forradalom elfojtassék. Járjon el minden kimélét 
nélkül, ingadozás csak árt az ügynek!" 

Szamuelly Tibort nem kellett biztatni. Hajdú
szoboszló, Cegléd, Szolnok, Tass, Solt, Harta, 
Dunapataj, Kalocsa, Kapuvár, Csorna, Kőszeg 
ártatlan vértanúi bizonyítják vérengző működését. 

Mikor Sopronkövesdre ért, terrorist: elébe 
állították Schmidt Mátyást és fiát, azzal a váddal, 
hogy tűrték és nem jelentették fel, hogy vasúti 
őrházuk közelében az ellenforradalmárok a vasúti 
síneket felszedték. 

Ifj. Schmidt Mátyás önmagát ajánlotta felkapja 
helyett. Nem fogadták el. Az apa megölelte, meg
csókolta: „Isten veled fiam, mondd meg édes
anyádnak, ártatlanul halok meg, nincs, aki meg
védjen, egyedül Isten a tanúm!" 

Fia szemeláttára kötötték fel egy körtefára s 
pár pillanat múlva mit sem sejtő fia is melléje 
került folytonos ütlegelések között. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Vörös és román katonák közti harcok közben 
vöröskatonák agyonlőtték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Soproni 
kir. ügyészség 

1921. aug. Π-én 
t kelt 1921. El. 1. 
Ά . 3. sz. jelentése 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szept. 26-án 
kelt 1921. El. 1. N. 
82. sz. jelentése 

Nyíregyházai 
kir. ügyészség 

1920. jul. 22-én kelt 
1920. El. 1. A. 49. 

sz. jelentése 

! 



122 

A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

465. Polánszky 
Mihály 
rkath. gazdasági 
cseléd 

466. Körmendi 
Elek 
csendőrsegéd
felügyelő 

467. Borbély 
Károly 
csendőrellenőr 

468. Ismeretlen 
férfi 

469. Puskás 
János 
vöröskatona 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Szalkszent-
márton, 

1919.június 
22-én 

Szatmár-
cséke, 

1919. ápr. 20. 

Szegvár, 
1919. július 

Szekszárd, 
1919. máj. 8. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Rabló
gyilkosság 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Talpas 
Ferenc 

26 éves, 
rkath. 

asztalos
segéd, a 

. szatmár-
csékei 

szocialista
kom munista-
párt titkára 

Szekszárdi 
forradalmi 

törvényszék 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Vörös
katonák 

Jelen voltak 
a támadás

nál: 
Bozsányi 

Dezső 
30 éves, rk. 
vöröskatona 

és 
Danczinger 

Ernő 
20 éves, izr. 
kereskedő

segéd, 
vörös
katona 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 
-

< 

A Tass—Szalkszentmárton közti ellenforradalmi 
harcokban. 

1919. április 18-án meghagyást kapottá szatmár-
csekei jegyző a fehérgyarmati főszolgabírótól, 
hogy Szatmármegyében a törvényes uralom helyre
állt. Talpas és Zsedei Károly budapesti kiküldött 
másnap gyűlést akartak tartani, de a jegyző ezt 
nem engedélyezte. Körmendy csendőrparancsnok 
pedig letartóztatta őket és átkísértette Fehérgyar
matra. A főszolgabíró azonban mindkettőt elbocsá
totta. 

Talpas ezt jelentette a berekszászi direktórium
nak, amely kézifegyverekkel és kézigránátokkal 
felszerelt terrorkülönítményt küldött ki a csendőr
ség ártalmatlanná tételére Szatmárcsekére. 

A csapat azonnal megtámadta a csendőrlak
tanyát, hol eltorlaszolták magukat Körmendy, 
Borbély és Rákosi. Szőke . Mihálynak sikerült 
golyózáporban elmenekülni. 

A csendőrök vitézül védekeztek, de egy kézi
gránát berepült az ablakukon, mire meg akarták 
adni magukat. Körmendy az ablak felé közeledett, 
mire lelőtték. Borbély az ajtón akart kiugrani, de 
agyonszúrták. Rákosi Simont súlyosan fejbeverték 
s utóbb 15 évi kényszermunkára ítélte a sátoralja
újhelyi forradalmi törvényszék. 

Szegvár község határában ismeretlen vörös
katonák meggyilkoltak és a Tiszába dobtak egy 
ismeretlen férfit. 

Puskás János vöröskatona és Hirth Ferenc 
agyonlőtték és kirabolták Szabó Lőrinc és Steigl 
István rácmecskei lakosokat. Erre a forradalmi 
törvényszék halálra itélte és kivégeztette Puskás 
Jánost. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Bozsányi Dezső 
5 évi fogházra 

ítéltetett, 
Talpas Ferenc 
halálra ítéltetett 
és kivégeztetett, 
Danczinger Ernő 
10 évi fegyházra 

ítéltetett 

1 
J e g y z e t 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szeptember. 
26-án kelt 1921. 
El. 1. N. 82. sz. 

jelentése 

Sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék 
1920. jul. 15-én 

kelt B. 1799/920. 
sz. ítélete 

Szegedi 
kir. ügyészség 

1920. aug. 3-án 
kelt 1920. El. 1. 

A. 14. sz. jelentése 

Szekszárdi 
kir. ügyészség 
1922.jun. 19-én 
kelt 1920. El. 1. 

A. 49. sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

470. Majsai József 
szekszárdi lakos 

471. Szépe Sándor 
44 éves, közs. 
pénztárnok 

472. Döme Sándor 
40 éves, földm. 

473. Bene Jakab 
60 éves, földm. 

474. K. Varga 
Sándor 
17 éves, földm. 

• κ -

Α gyilkosság 
helye és ideje 

Szekszárd, 
1919. június 
23-án éjjel 

Szelevény, 
1919. máj. 2. 

Szelevény, 
1919.ápr.26. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmár 

Ellenforra
dalmárok 

Engedet
lenség 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Sarró 
Sámuel 
36 éves, 
ref. vall., 
hódmező
vásárhelyi 
kőműves, 

vörös 
század

parancsnok 

A gyilkos
ságot végre-τ 

hajtotta 

Kövendi 
Sándor 

28 éves, 
szekszárdi 
gépmester 

Bereczky 
Sándor 

24 éves, 
péksegéd, 
Papp Imre 
29 éves, 

napszámos, 
Komlósi 

János 
22 éves, 

napszámos, 
Λ vörös

katonák 

Balázs 
György 

37 éves, 
szarvasi 
hentes, 
vörös
katona 

II 



125 

A gyilkosság elkövetésének rövid leirása 

Szekszárdon 1919. június 23-ika táján hire járt, 
hogy Tolna, Bogyiszló és Sióagárd felől ellenforra
dalmi csapat közeleg, mire a kommunisták mun
kásgárdát szerveztek. Ennek tagja, Kövendi Sándor 
és. ismeretlen társai a polgári olvasókör előtt fel
állottak és Majsai Józsefet, ki Mészáros Ferenc
cel együtt a városba befelé haladt, lelőtték. 

Csongrádon a románok elől menekült vörös
katonák egyik századának parancsnoka Sarró 
Sámuel volt, mely május elsején átment Szele
vényre. Itt agyonlőtték és a Kőrösbe dobták Szépe 
Sándort, Döme Sándort és május 2-án délelőtt a 
templom előtt Bene Jakabot, ellenforradalmi maga
tartás és a direktórium állítólagos bántalmazása 
miatt. Bene Jakab fehér zászlót tett ki házára, 
elrettentő például agyon kellett lőni. 

K. Varga Sándor nem akart sánta lovával be
fogni az oláhok elől menekülő vörösöknek, mire 
Balázs György lekapta fegyverét s rálőtt K. Varga 
Sándorra, de K. Varga János gazda nyakon fogta 
Balázs Györgyöt s a golyó K. Varga Józsefen 
keresztül K. Varga Sándort hátba találta, ki más
nap meghalt. K. Varga János Balázs Györgyöt 
földre teperte, mire az társának, Klimay Pálnak 
kiáltott: „lőjjed komám!", de az átlőtt, K. Varga 
József öt is földre teperte s mindkettőnek kivette 
kezéből a fegyvert. Erre Balázs és társa elmenekült. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Kövendi Sándor 
életfogytiglani 

fegyházra 
ítéltetett 

Sarró Sámuel 
halálra, 

Bereczky Sándor 
8 évi, 

Papp Imre 8 évi, 
Komlósi János 
6 évi fegyházra 

ítéltettek. 
Sarró 

az oroszoknak 
kiadatott 

Balázs György 
10 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Szekszárdi 
kir. törvényszék 
1921. máj. 20-án 
kelt B. 286/23. 

sz. ítélete 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1921. nov. 13-án kelt 
3345/11/1921. 

sz. ítélete 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 2-án kelt 
1920. El. 60/103/8.. 

sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

475. Dr. Kucsera 
Ferenc 
rkath. káplán 

476. dr. Veresmarthy 
Miklós 
50 éves, ügyvéd, 
szentendrei 
lakos 

477. Hitschfeld 
József 
vöröskatona 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Szentendre, 
1919. jun; 25. 

Szentendre, 
1919. jun. 25. 

Szentendre, 
1919. aug. 

3. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Kinzás, 
bántalmazás 

és 
bebörtönzés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellen
forradalmár 

Engedet
lenség 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Chudi Ferenc 
22 éves 

pincér, város
parancsnok, 

Ozorai József 
38 éves, 

szerszám-
készitősegéd, 

a pomázi 
direktórium 

elnöke, 
Schrötter 
Aladár 

34 éves, vas
esztergályos, 
Navarra Jenő 

26 éves 
községi 

h. jegyző, 
pomázi 

direktóriumi 
tagok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Marinovits 
Miklós 
24 éves, 

szabósegéd, 
Dudás János 
20 éves, vas
esztergályos-

segéd, 
Darázs István 

28 éves, 
géplakatos, 
várospar. 
helyettes 

Chudy 
Ferenc, 

Darázs István, 
Erdélyi 
László, 

Schrötter 
Aladár, 

Ozorai József 

Puppán 
György 

29 éves, vas
esztergályos, 

vörösőr 
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sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

1919. június 24-én este Szentendrén kitört az 
ellenforradalom. A róm. kath. templom tornyában 
megkongatták a harangokat, mire a direktórium 
egy része megszökött. Másnap egy munkásszázad 
és Chudy Ferenc vezetésével egy tengerészkiilö-
nitmény jelent meg Szentendrén. Többeket letar
tóztattak, este VílO-kor pedig bezörgettek a róm. 
kath. plébánia kapuján. Mikor a kaput kinyitották, 
behatolt rajta Ozorai József, Schrötter Aladár, 
Navarra Jenő és Gáspár Vilmos, kik durván támad
tak dr. Kucsera Ferenc káplánra, őt ellenforradal
mársággal vádolván. Ekkor lépett be Chudy Ferenc 
és Darázs István is, kik előtt Ozorai és társai 
nyomban az ellenforradalom szervezésével, a ha
rangok félreveretésével vádolták dr. Kucserát s 
felakasztását követelték. Erre a káplánt Chudy 
parancsára elvitték a Veresmarty-villába, hol 
Chudy vallatni kezdte, mivel pedig az ártatlan 
volt s tagadott, Chudy parancsot adott a vörös
katonáknak, hogy vigyék le őt a Dunapartra. 
Chudy ott a Dunaparton felállította dr. Kucserát 
oldalt a Dunával s arccal Leányfalu irányába s a 
négy vöröskatonának tüzet vezényelt. Dr. Kucsera 
nyugodtan, hősiesen várta a tüzelést s a lövésre 
hanyatesett. Még mozgott, mire Dudás -fstván 
„a büdösnek megadom a kegyeleí«lövést" szavak
kal az áldozat fejébe lőtt. A holttest másnap reggel 
7 óráig a helyszínén maradt, majd Chudy Ferenc 
parancsára a temető árkában földelték el. Pár nap 
múlva lehetett csak a temetőben eltemetni. 

Dr. Veresmarthy Miklóst ellenforradalom szer
vezése miatt Szentendrén 1919. június 25-én letar
tóztattak, a szentendrei rendőrségi fogdában, Buda
pesten a parlamenti nyomozóknál bántalmazták, 
bordatörést szenvedett, majd fogvatartották a dikta
túra bukásáig. Sértett ennek következtében meghalt. 

Hitschfeld József vöröskatonát Puppán György 
vöröskatona azért lőtte agyon, mert Hitschfeld 
az ő felszólításának, hogy kövesse öt, nem enge
delmeskedett, hanem eltávozott. Erre Puppán utána 
lőtt s nyakán hátulról halálra sebezte» 

Chudy Ferenc, 
Ozorai József, 

Schrötter Aladár 
halálra, 

Dudás István 
15 évi, 

Marinovics 
Miklós 3 évi, 
Darázs István 

13 évi, 
Navarra Jenő 
életfogytiglani 

fegyházra 
ítéltettek. 

Marinovics, 
Dudás és Darázs 

kivételével 
Oroszországnak 

kiadattak 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

1921. máj. 3-án kelt 
B. VII. 5721/1920. 

sz. ítélete 

Erdélyi László 
8 évi fegyházra 

ítéltetett 

Puppán György 
15 évi fegyházra 

ítéltetett 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

B. VII. 5721/920. 
sz. ítélete 
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és foglalkozása 

478. Csala Imre 
szentesi lakos, 
polgári biztos 

479. Fejes 
Károlyné 

szentesi lakos, 
vállalkozó neje 

480. dr. Czobor 
Tibor 
budapesti lakos 

4 8 1 . Szolnoki Pál 
földműves, 
szerencsi lakos 

482. Radovan 
Katalin 

483. dr. Domon
kos Gáspár 
ügyvéd, volt 
szobi lakos 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Szentes, 
1919. július 

hava 

Szentes, 
1919. jul. 23. 

Szentes, 
1919. jul. 23. 

Szerencs 

Szikra köz
ség határá
ban levő 
erdőben 

1919. ápr. 8. 
éjjel 

Szob, 1919. 
július 3. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Polgár 

Ellen
forradalmár 

Csempészés 

Ellen
forradalmi 

, magatartás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Állítólag 
Tirpák László 
vöröskatona 

Vörös
katona 

Vörös
katona 

Vörös
katonák 

Dongó Lajos 
mezőgazd. 

napszámos, 
határrendőr 

Vörös
katonák 
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Közelebbi adatok hiányoznak. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

Dr. Czobor Tibor budapesti lakos Szentesről 
kocsin Csongrád felé utazott, miközben a Tisza-
hidfőnél egy vöröskatona föbelőtte. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

Dongó Lajos vörös határrendőr és 2 társa 
1919. április 8-án éjjel 2 óra tájban Szikra község 
határában levő erdőben egy 14 tagú csempész-
csapatot feltartóztatott s rájuk lőtt. Radovan 
Katalint halálra sebezte. 

Közelebbi adatok hiányoznak, sértett ellenforra
dalmi kijelentést tett, mire a csőcselék és vörös
katonák megrohanták, lelőtték és agyonverték. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Dongó Lajos 
3 évi fegyházra 

ítéltetett 

A cselekmény
ben résztvett 
vöröskatonák 

8—10 évi 
fegyházra 
ítéltettek 

J e g y z e t 

Szegedi 
kir. ügyészség 
1920. aug. 3-án 

kelt El. 1. A. 14. 
sz. jelentése 

Szegedi 
kir. ügyészség 

1921. szeptember 
21-én kelt 1921. 
El. 1. A. 43. sz. 

jelentése 

Sátoraljaújhelyi 
kir. ügyészség 

1920. aug. 4-én kelt 
El. 1. A. 103. sz. 

jelentése 

Soproni 
kir. törvényszék 
1919. december 

30-án kelt 
B. 2173/41919. 

sz. ítélete 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1921.El. I.A.68/210. 
sz. jelentése. ν 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 
1921. okt. 22-én 

kelt B. IX. 
8086/5/921. 
sz. ítélete 
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484. Benedek János 
485. Berger Albert 

41 éves,,szállító 
486. Király Árpád 

24 éves, 
bogyoszlói szül. 
tüzérfőhadnagy 

487. Mellinger Endre 
16 éves, keres
kedelmi tanuló 

488. Matyasovszky 
József 
főhadnagy 

489. Zalán Zoltán 
22 éves, bpesti 
szül. hadnagy 

490. Róth Ernő 
győri lakos 

491 . Gunszt Sándor 
46 éves, izr., 
szolnoki föld-
birt., bankigazg. 

492. dr. Engel Sándor 
32 éves, ügyvéd 

493 . ifj. Zelei János 
25 éves, rkath., 
ügyvédi irnok 

494. Stögermejer 
Antal 
51 éves, rkath., 
halászbérlő és 
halkereskedő 

495 . dr. Hajdú Béla 
45 éves, réf., 
várm. ügyész 

496. Ne'meth Pál 
törzsőrmester 

497. Spilíer Aladár 
38 éves, fuvaros 

498. Simonyi Pál 
42 éves, várm. 
árvaszéki ülnök 

499. Zakariás Mihály 
25 éves, rkath., 
élelmiszerszáll. 

500. Zakariás István 
46 éves, rkath., 
élelmiszerszáll. 

A gyilkosság 

helye és ideje 

* 

Szolnok, 
1919. máj. 4. 
Temetőárok 

A gyilkosság 

módja 

Agyonlövés 

A gyilkosság 

ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Terroristák: 
Stern Mózes 
30 éves, izr., 

kőműves 
és Gerlei 

-Géza 
parancsnok
sága alatt: 

Kovács Lajos, 
Sturz Károly, 
Kohn Kerekes 

Árpád, 
Kámán József 

és más 
terroristák. 

Vörös
katonák. 
Szikszay 
Györgyöt 

Bedé Mátyás 
22 éves, szol
noki halász, 
vöröskatona, 

az ismeretlen 
katonatisztet 
Gonda Kiss 
Ferenc 20 

éves, szolnoki 
gyári munkás 
lőtte agyon. 

Oeszter-
reichert 
Ditrov 

Szergely, 
Csizmás 
Ferenc, 
Mihályik 

Béla, továbbá 
Hir Mihály, 

Kővári 
Elemér, 
Tompa 
László, 
Tompa 
András, 
Berkes 
Ferenc, 

Pintér István 
Máv. munká

sok ölték 
meg. 
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uralom után 

J e g y z e t 

1919. május elsején hire járt, hogy a diktatúra 
a románok előnyomulása folytán megbukott. A 
szolnok—hatvani vonal mentén május 2-ra csak
nem minden községből megszöktek a vörösök s a 
törvényes uralom 1—2 napra helyreállott. A polgár
ság a rend fenntartása érdekében polgárőrséget 
szervezett. Május 3-ára kiderült, hogy a románok 
Szolnok előtt megállottak s nem jöttek át a Tiszán. 
Erré a megszökött vörösök visszatértek s meg
kezdődött a bosszúállás. A vörös csapatokat nyo
mon követte Szamuelly Tibor terroristáival. 

Május 3-án egész nap csatározások voltak 
Szolnok utcáin. A vörös csapatokhoz csatlakoztak 
a pályaudvari őrség, a vasúti munkásság és a város 
fegyveres csőcseléke. Megtámadták az utcán, laká
saikon a polgárságot, kirabolták és többeket 
legyilkoltak. 

Az utcán támadták meg és lőtték le a családja 
után a tanyára menekülő Szikszay György kir. 
törvényszéki elnököt. Ugyanekkor lőttek le az 
utcán egy magas, derék katonatisztet, kinek kiléte 
máig sem volt megállapítható. Futás közben az 
utcán lőtték le Sugár Miklós tart. huszárhadnagyot. 
Oeszterreicher Nándort a saját lakásán öltemeg s 
rabolta ki a vörös csőcselék. Dr. Pethes Manó 
kir. törvényszéki biróra ugyancsak a lakásán törtek 
rá s fegyverét követelték. Mikor nevezett kijelen
tette, hogy ő katonatiszt volt s neki a csőcselék 
nem parancsol, szobájába szorították s agyonverték, 

Ugyancsak az utcai harcokban estek el Vámos 
és Vermes főhadnagyok, továbbá Szántay Ferenc 
és Tövis Béla. 

Hasonlóan ez alkalommal rohanták meg a 
csendőrlaktanyát s lőtték agyon s kaszabolták 
össze Sztankovics Sándor csendőrtiszthelyettest, 
Tornay (vagy Torday) Lajos és Osbáth Gyula 
csendőrőrmestereket s agyonlőttek az utcán egy 
ismeretlen lovashadnagyot. 

Másnap megjött Szamuelly Tibor s Benedek 
Jánost és társait halálra ítélte s terroristáival 
kivégeztette. Az áldozatokat a temető árkában 
végezték ki s egy közös gödörbe, egymásra 
keresztbe fektették s oltott mésszel leöntötték. 
Dr. Hajdú Béla Szamuelly előtt kijelentette, hogy 
nem retten vissza a haláltól, mert hazája érdeké
ben fogott fegyvert. Mellinger Endre tanuló állítólag 
Szamuellyt szemtől-szembe fosztogató gazembernek 
nevezte. 

Szamuelly Tibor 
öngyilkos lett, 
Stern, Gerlei 

szökésben. 
Kovács Sturcz 

és Kohn Kerekes 
Árpád 

egyéb ügyek 
kapcsán is 

halálra ítéltettek 
és kivégeztettek. 

Bedé Mátyás 
15 évi, 

Kiss Ferenc 
12 évi fegy

házra Ítéltetett 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én 
kelt 1920. El. 

60/103/8. 
sz. jelentése 

Budapesti kir. 
büntető törvényszék 
1920. máj. 4-én kelt 
Bkgy. 2234/5/920. 

sz. ítélete 
Szolnoki 

kir. törvényszék 
1920. febr. 23-án 

kelt B. 126/8/920. 
sz. ítélete 
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5 0 1 . Palescd Jenő 
38 éves, honv. 
huszárőrnagy 

502. Demény Lajos 
503 . Oesterreicher 

Nándor 
42 éves, izr., 
szesznagyker. 

504. Sztankovics 
Sándor 
csendőrtiszth. 

505 . Tordai Lajos 
csendőrőrm. 

506. Osbath Gyula 
csendőrőrm. 

507. Ism. lovashadn. 
508. Ismeretlen tiszt 
509. Szikszay György 

45 éves, törvény
széki elnök 

510. dr. Pethes Manó 
38 éves, rkath., 
tvszéki biró 

511 . Tallo'si Vámos 
Zoltán 
23 éves, rkath., 
főhadnagy 

512. Vermes István 
23 éves, rkath., 
főhadnagy 

513 . Szántai Ferenc 
• 58 éves, utazó 

514. Tövis Béla 
31 éves, rkath., 
Máv.forg.tisztv. 

515. Sugár Miklós 
26 éves, izr. 
szolnoki lakos, 
tart. huszárhad
nagy, fakeresk. 

516. Majthétiyi Pál 
hadnagy 

A gyilkosság 

helye és ideje 
/ 

Szolnok, 
1919. máj. 3. 

1919. máj. 4. 

A gyilkosság 

módja 

Agyónlövés 

A gyilkosság 

ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szamuelly 
Tibor 

Esetleg 
Szamuelly 

Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Ugyanezek 
ölték meg a 
csendőröket 
is. Hir Mihály 
és Mihályik 
Béla az utcán 
az ismeretlen 

lovas
hadnagyot 
lőtték le. 
Bencsik 
Károly 

27 éves, rk., 
kunszent
mártoni 

lakos, 
mészáros

segéd, 
vasúti őrségi 
vöröskatona 

Ismeretlenül 
maradt a 
tettes, de 
Bencsik 

Károly fogta 
el és adta át 
Szamuelly-

nak. 
A tettesek 
Szamuelly 
terroristái 
lehettek. 
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J e g y z e t 

Szolnokon 1919. május 3-án az úgynevezett 
fehér gárda tagjai kénytelenek voltak elmenekülni 
a Szolnok felé közeledő Szamuelly Tibor és terro
ristái elől. Sugár Miklós tartalékos huszárhadnagy 
is menekült s a Kolónia-utcában futás közben 
lelőtte őt Bencsik Károly. Később Bencsiken látták 
Sugár Miklós köpenyét, sarkantyúját és revolverét. 

Bencsik Károly 1919. május 4-én letartóztatta 
a vele együtt szolgált Majtényi Pál hadnagyot,, 
mert az kijelentette, hogy ő hadnagy ur és nem 
elvtárs. Átadta Szamuelly vésztörvényszékének, ki 
kivégeztette. Később Bencsiken látták Majtényi 
bekecsét és nála látták revolverét, mit attól erő
szakkal elvett. 

Mielőtt Bencsik Károly és társai Majtényi Pált 
átadták Szamuellynek, az könyörgött nekik, hogy 
engedjék meg, hogy föbelöhesse magát, de ők 
azt felelték: „lesz majd, aki agyonlövi!" 

Bencsik Károly 
2 rendbeli 
gyilkosság 

büntette miatt, 
halálra ítéltetett 
de kegyelmet 

kapott 
1920. jul. 13-án 

és büntetése 
15 évi fegyházra 
változtattatott 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1920. máj. 12-én kelt 
B. 234/36/920. sz. 

ítélete 
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517. Balázs Golyó 
Gergely 
26 éves, hajós 

518. Mátyus István 
28 éves, hajós, 
szolnoki 
lakosok 

519. Gedei László 
28 éves, jász
árokszállási 
napszámos 

520. Bobák Imre 
27 éves 

5 2 1 . Torpa Balázs 
25 éves, jász
árokszállási 
lakosok 

522. László József 
25 éves, török
szentmiklósi 
napszámos 

523. László Imre 
42 éves, máv. 
előljáró 

524. Csörsz Mihály 
22 éves, ág. ev., 
villanyszerelő 

525. Krisztián Géza 
526. Holzinger 

György 
527. Rosenthal Albert 
528. Tóth János 
529. Kiss Ferenc 
530. Kiss János 
531 . Fülöp István 

vöröskatonák 
532. Jakab János 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Szolnok, 
1919. márc. 

31. 

Szolnok, 
1919. ápr. 4. 

Szolnok, 
1919. ápr. 7. 

Szolnok, 
1919. máj. 4. 
Temető árka 

Szolnok, 
1919. május 

1919. máj. 8. 

1919. máj. 4. 

A gyilkosság 
módja 

Agyon lövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Rablás 

Rálőttek 
a vörös

katonákra, 
de nem 
találtak 

Rablás 

Ellen
forradalmár 

Lopás 

Fosztogatás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szolnoki forr. 
törvényszék : 
elnök Löben-

hofer Ede 
vasmunkás, 

tagok : 
Muhari János 

és Hoksári 
János máv. 
munkás és 

fűtő, 
vád biztos: 
dr. Márton 

Ferenc szol
noki kir. törv. 
biró. A kat-
tanács által 
delegált tag 
Pap István 

25 éves, 
asztalos, 

vöröskatona 
volt 

Vasutas 
vörös

katonák 

Szolnoki 
kat. forr. 

törvényszék 

esetleg 
Szamuelly 

Tibor (Kovács 
Gyula terro
rista vallo

mása alapján) 

A gyilkos-
ságot ! 

végrehajtotta ! 

1 

Básti Ferenc '·. 
és társai ! 
vörös- | 
katonák j 

| 

! 
ι 

Zubek Lajos,j 
K. Bozsó 
Károly és 
Munkácsi 

István 
vörös
katonák 

Terroristák 

| 
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Balázs Gergelyt, Mátyus Istvánt és Gedei Lászlót 
rablás, Bobák Imrét és Torpa Balázst, mert vörös
katonákra lőttek, a forradalmi törvényszék halálra 
jtélte és kivégeztette. Ugyancsak rablás miatt ítélték 
halálra László Józsefet is. 

László Imrét, kire a vasutasok haragudtak, 
mert tolvajlásaikat feljelentette s mert ellenfórra-
dalmárnak tartották, Zubek Lajos és társai letartóz
tatták és Szamuelly Tibor elé állították. Szamuelly, 
ugy látszik, átengedte őt a vasutasoknak, azok 
ítélkeztek felette s kivitték többi halálra ítélt társá
val együtt a temetőbe. Ott a nekidühödött vasutas 
vöröskatonák össze-vissza lövöldözték. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 
* 

Fülöp István vörös kém volt, de kötelességét 
nem jól teljesítette. Ezért agyonlövetett. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Dr. Márton 
Ferenc 

15 évi fegyházra, 
Pap István 

6 évi, 
a vöröskatonák 

2 - 4 évi 
fegyházra 
ítéltettek 

Zubek Lajos és 
K. Bozsó Károly 
halálra ítéltettek, 

de büntetésük 
kegyelemből 
életfogytiglani 
fegyházra vál-
toztattatott át 

1 
J e g y z e t 

Budapesti kir. 
btö törvényszék 

1920. jan.-ban kelt 
s a szolnoki 

kir. törvényszék 
1921. aug. 25-én 

kelt B. 2530/921/8. 
sz. ítélete 

Szolnoki 
kir. törvényszék 

1920. ápr. 30-án kelt 
B. 598/15/920. 

sz. ítélete 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én kelt 
1920. El. 60/103/8. 

sz. jelentése 
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és foglalkozása 

533. Szukics 
Imre 
vöröskatona 

534. Marton István 
535. Németh Kálmán 

536. Göllén József 
csendőrőrmest. 

537. Pethö István 
hadnagy 

538. Rosenberg 
Géza 
gyalogos 

539. Tóth István 
nevezetű, mádi 
illetőségű, 19 
éves, vörös
katona 

540. Süri Sándor 
gazda 

541 . Vörös István 
rkath., földm. 
tassi 

542. Kovács 
István 
rkath., földm. 
szalkszent-
mártoni 
lakosok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Szombathely, 
1919. ápr. 22. 

Szuhakálló, 
1919. május 

23. 

Tapolca, 
1919. aug. 5. 

Tarcal, 
1919. jul. 19. 

Tárnáméra, 
1919. aug. 1. 

Tass, 
1919.jun.21. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonverés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Akasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Fegyelemsér
tés es gyilkos
ságra felbuj-
tás gyanúja 

Verekedés 

Ellen
forradalmár 

Ellenforra
dalmárok 

Szökés 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Czink József, 
Szabó József 

és Vukits 
József kat. 

forr. törvszéki 
tagok 

Erdős József 
26 éves, izr. 
bpesti gép
szerelő, pol. 
megbízott, 

Vajda János, 
Semsei Antal 
szavazóbirák 
és Borosnyai 

Dezső 
vádbiztos 

Szamuelly 
Tibor 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös
katonák 

Balogh 
Sándor 
28 éves, 

bányamun
kás, munkás
tanács elnöke' 

Vörös
katonák 

Ferenc János 
tiszthelyettes' 
és 6 vörös

katona 

Vörös
katonák 

Kohn Kerekes 
Árpád 

terrorista, 
Somogyi 

János vörös-^ 
katona és 

társai 

1 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Szombathelyen 1919. április 22-én éjjel össze
vesztek a katonarendőrök és vöröskatonák. Utána 
a vöröskatonák agyonlőtték Marton Istvánt és 
Németh Kálmánt. — Ebben állítólag részes volt 
Szukits Imre, kit a katonai forradalmi törvényszék 
halálra ítélt és kivégeztetett. 

A rudolftelepi bányamunkások haragudtak 
Göllén Józsefre, mert az az állítólag áruló s fegy
vereiket a cseheknek felfedező Rucskó Józsefet 
szabadlábra helyezte. Balogh Sándor a vele barát
ságosan kezet fogó s tőle gyanútlanul búcsúzó 
Göllén után ment s fegyverével hátulról agyonverte. 

Augusztus elején Tapolcáról elmenekültek a 
direktórium tagjai, de csakhamar visszajöttek, 120 
terrorkatona élén s 24 polgárt letartóztattak és 
elzártak. Másnap páncélvonaton székely katonák 
jöttek, kik ki akarták szabadítani a letartóztatott 
polgárokat. A kifejlődött utcai harcban estek el 
Pethő István hadnagy, a páncélvonat parancsnoka 
és Rosenberg üéza gyalogos. 

Erdős József 1919. július havában a II 21. 
székelyzászlóalj politikai megbízottja volt Tarcalon. 
Be volt oda osztva egy Tóth nevezetű, mádi ille
tőségű katona, ki megszökött, de elfogták. Erdős 
egymaga halálra ítélte s kérlelések dacára paran
csot adott Tóth agyonlöveté,sére, mi a zászlóalj 
szemeláttára megtörtént. 

A románok elől menekülő vöröskatonáknak nem 
akarta átengedni kocsiját. Erre agyonlőtték. 

A Duna—Tisza közti ellenforradalom leverésére 
elindult csapatokat nyomon követte Szamuelly 
Tibor terroristáival. Budapestről Kunszentmiklósig, 
illetve Soltig mentek vonaton, onnan autón érkeztek 
Tassra. Itt Szamuelly Vörös István és Kovács 
Istvánt halálra ítélte s Kohn Kerekes Árpád fel
akasztotta. 

Somogyi János a kivégzendő Kovács István 
oldalába döfte szuronyát s ugy emelte föl a fára, 
ahová felakasztották. 

' 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Czink József 
15 evi, 

Szabó József 
6 évi fegyházra 

ítéltetett. 
Vukits József 

szökésben van 

További adat 
hiányzik 

Erdős József 
életfogytiglani 

fegyházra 
ítéltetett 

Kohn 
Kerekes 
Árpád 

egyéb ügyek 
kapcsán is 

halálra ítéltetett 
és kivégeztetett 

J e g y z e t 

Szombathelyi 
kir. törvényszék 
1920. dec. 7-én 

kelt B. 1676/919. 
sz. ítélete 

Miskolci 
kir. ügyészség 

11691/1919. K.ü. 
sz. vádinditványa 

Zalaegerszegi 
kir. ügyészség 

1920. jun. 11-én 
kelt 1920. El. 

1. A. 13. 
sz. jelentése 

Nagykanizsai 
kir. törvényszék 

1920.-márc. 24-én 
kelt B. 285/4/920. 

sz. ítélete 

Egri 
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. 1/8. 

sz. jelentése 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szept. 26-án 
kelt jelentése 
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és foglalkozása 

543. Jeney Sándor 
23 éves, réf., 
földműves 

544. Jeney János 

545. Trupolai 
János 

546. Domonkos 
Imre 
tápióbicskei 
csendőr
őrmesterek 

547. Hosszú 
István 
tápióbicskei 
lakos, földm. 

548. Pozsgay 
Sándor 
tápióbicskei 
lakos, gazdáik. 

549. Bergendi 
Ferencné szül, 
Vanyik Juliánná 
gazdasági 
intéző neje 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Tass, 
1919. jun. 20. 

Tápióbicske, 
1919. máj. 4. 

Tápiószent-
márton 
község 

határában, 
Gödöly-
pusztán, 

1919. aug. 1. 

1 

A gyilkosság ; 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

Ellenforra
dalmárok 

Polgár 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Höpfner 
István 

32 éves, 
ág. ev. vall., 

budapesti 
kereskedő, 

vörös ezred
parancsnok 
és Bienen
stock Ármin 
31 éves, izr., 

budapesti 
vasmunkás, 

pol.megbizott 
rögtönitélke-
zése alapján 

és Török 
István 

28 éves, rk., 
szolnoki 

végrehajtó
gyakornok, 

század
parancsnok 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 

Vörösőr 



A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 
A gyilkosok 

sorsa a vörös 
uralom után 

j e g y z e t 

Közelebbi adatok ismeretlenek, ellenforradalmi 
harcokban eshettek el, vagy mint ellenforradal
márok lövettek agyon. 

Kalocsai 
kir. ügyészség 

1921. szept. 26-án 
keltl921.El.l.N.82. 

sz. jelentése 

Tápiószelén, Tápióbicskén és környékén 1919. 
május első napjaiban a románok elől hátráló 
vörösök fosztogatni kezdtek. Erről Trupolai János 
csendőrőrmester tudomást szerzett s a község 
védelmére polgárőrséget szervezett. A rabló vörö
söket lefegyverezték, az őket megtámadóka^ tűz
harcban megölték. Erre kiment Höpfner István, 
Bienenstock Ármin és Mezei Lajos egy vöroís 
csapattal s megtámadta a polgárőrséget, azt lefegy
verezte. Höpfner parancsára a lakosságot is4őni 
kezdték a vörösök és eközben esett el 'Ç/omonkps ' 
Imre csendőrőrmester, Trupolait elfogták, B^ften-
stock többször arculverte, majd egy vöröskatona 
lelőtte. Ugyanekkor lelőtték s bajonettszurásokkal 
megölték Hosszú István polgárt. A letartóztatott 
polgárok közt volt Pozsgai Sándor, kinek bűne az 
volt, hogy kiköpött a vörösök előtt, elverték, 
Höpfner minden további nélkül halálra ítélte s 
agyonlövette. Az első pövésekre Pozsgai élve 
maradt, kérte, lőjjék agyon, mire még kétszer lőttek 
reá s Pozsgai meghalt. A többi elfogott polgárokat 
megkínozták, fogvatartották, lakásaikat s a csend
őrség laktanyáit is kifosztották. 

Juhász László vörösparancsnok két vörösőr 
kíséretében 1919. augusztus 1-én este enni és inni 
kértek Bergendi Ferencnétől. Közben az egyik 
vörösőr dicsekedve azt mondotta, hogy agyonlőtte 
δ már tán az apját és anyját is, mire Bergendiné 
azt felelte: „azt rosszul tette fiam!", mire a vörösőr 
azt felelte: „ha sajnálod, dögölj meg te is" s 
Bergendinét agyonlőtte. 

Höpfner István, 
- Bienenstock 
Ármin 15 évi, 
Török István 

10 évi fegyházra 
ítéltettek 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 
1920. El. 1. A. 

68/178. 
sz. jelentése 

és a pestvidéki 
kir. törvényszék 
1920. nov. 30-án 

kelt B. VIII. 
5327/919. 
sz. ítélete 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1921. okt. 3-án kelt 
1920. El. 1. A. 

68/210. 
sz. jelentése 
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550. Szabó János 
miskolci bér
kocsis 

551 . Diószegi Miklós 
debreceni ill., 
vöröskatona 

552. ós öt névleg 
553. ismeretlen vörös 
554. katona 
555. 
556. 

557. Tóth Lajos 
tiszadobi lakos, 
földműves 

558. Endre István 
55 éves, rkath., 
tiszaroffi lakos, 
uradalmi gazda 

559. Megyery 
Antal 
tiszavárkonyi 
csendőrőrmest. 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Tiszadob, 
1919. július 

Tiszafüred, 
1919. ápr. 
28—30. 

Tiszaluc 

Tiszaroff, 
1919. jul. 26. 

Tiszavárkony 
1919. máj. 4. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 
és 

agyonszurás 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalomban 
részesség 
gyanúja 

Ellen
forradalmi 

érzület 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Sárói 
Szabó Tibor 

vörös dandár
parancsnok 

Szántó Ignác 
vörös 

különítmény-
parancsnok 

Smuck vörös 
ezred

parancsnok 
által alakított 

vész
törvényszék, 

melynek 
elnöke 
Smuck, 
tagjai : 

szárnysegéde 
Engel Aladár 
és egy katona, 

továbbá a 
direktórium 
néhány tagja 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 

Vörös
katonák 

Vörös-
. katonák 
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Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Közelebbi adatok hiányoznak. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Endre Istvánt lakásáról nyilván a direktórium 
feljelentése folytán ellenforradalmi nyilatkozatai és 
érzülete miatt elvitték, átvitték Tiszántúlra, ott 
agyonlőtték, összeszurkálták és a Tiszába dobták. 

Megyery Antal csendőrőrmester pár társával és 
dr. Markbreit Aladár tartalékos százados vezeté
sével 1919. május 2-án bámulatos ügyességgel és 
bátorsággal lefegyverezte a Tiszavárkonyban állo
másozó pár száz főből álló vörös tüzérséget. 
Néhány diák s polgárőr már kisérte a lefegyvere
zett vörösöket Szolnok felé, mire kiderült, hogy 
az egész csak pár ember müve s a vörösök Smuck 
vörös ezredparancsnok vezetése mellett visszafor
dultak Tiszavárkonyba bosszút állani. Mindenki 
menekült, csak Megyery nem. A csőcselék lakásán 
elfogta és folytonos ütlegelések között a község
házára vitték. Megyery nem védekezett, bár gúnyol
ták, bántották; majd halálra ítélték. Mikor a 
szenvedett bántalmazások folytán sérülései követ
keztében sebláz gyötörte s vizet kért, egy marék 
sót akartak szájába tömni, majd az ablakhoz 
vezették, kiáltván : „íme itt van a nagy fehér, ki 
nemsokára lógni fog !" A kivégzésre alkalmas 
helyre maga Megyery vezette a katonákat s magát 

' katonás „támasz" állásba helyezve felszólította, 
hogy végezzenek. Egyik vörös katona be akarta 
kötni szemét, Megyery nem engedte, kijelentvén : 
„Gazemberektől semmiféle kegyelem nem kell !" 
„Éljen a haza". A fegyverek eldörrentek s a hős-
lelkü csendőr holtan rogyott össze. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

J e g y z e t 

Nyíregyházai kir. 
ügyészség 1920. jul. 

22-én kelt El. 1. 
A. 49. sz. jelentése 

Egri 
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 1920. El. 1/8. 

sz. jelentése 

Sátoraljaújhelyi 
kir. ügyészség 

1920. aug. 4-én kelt 
El. 1. A. 103. 
sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1921. nov. 12-én kelt 
1920. El. 60/103/8. 

sz. jelentése 

Szolnoki 
kir. ügyészség 

1920. okt. 21-én kelt 
El. 60/93. 

sz. jelentése 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

560. dr. Baranyai 
. László 

községi orvos, 
29 éves, volt 
hadnagy, bo
gyiszlói lakos 

561. Vass József 
19 éves, faddi 
földműves, 
volt pénzügyőr 

562. Sebestyén 
Sándor 
tengelici lakos 

563. Kéri József 
564. Schisler 

János 
565. Molnár 

János 
tolnatamási 
lakosok 

566. Kiss A. 
József 
magyarkeszi 
lakos 

567. Madarász 
József 
községi rendőr 

568. Berta Pál 
mészáros 

569. Hörich Imre 
asztalosmester 
tolnatamási 
lakosok 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Tolna, 
Petőfi

laktanya, 
1919. június 
29-én d. u. 
724 órakor 

Tengelic, 
1919. jun. 24. 

Tolnatamási, 
1919. máj. 31. 

Tolnatamási, 
1919. jun. 1. 
délelőtt a 
piactéren 

'A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Akasztás 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

Ellen
forradalmár 

Ellenforra
dalmárok 

Ellenforra
dalmárság 

gyanúja 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Szűcs István 
és Domán 

vádbiztosok, 
r Tuschák 

Ármin pol. 
megbízott és 

Aranyos 
György szek

szárdi kor
mánybiztos 

Szabó Gáspár 
veszprémmegyei 
kormányzótanácsi 

biztos, Oswald Ká
roly a Fabik-csoport 

parancsnoka, 
Tánczos nevű szek
szárdi vádbiztos s a 

szekszárdi forr, 
tvszéknek Tolna

tamásiba kiszállott 
tagjai ι Mautner 

Gyula elnök, Szant-
ner János és 

Laufer Béla bírák 
a bpestikormányzó-
tanács vagy népbiz

tosság hozzá: 

járulásával. 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Tiz vörös 
katona 

Terroristák 

Vörös 
katonák 

Anka Flórián 
26 éves, laka

tossegéd, 
Csuják Már

ton és 
Kalitin Ferenc 
Fabik csoport 

terroristái 
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Dr. Baranyai László katonai egyenruhában, 
katonai distinctióval fehér gárdát szervezett 1919. 
június végén Bogyiszlón. Hasonló vád emeltetett 
Vass József faddi lakos ellen is, ki Faddon szer
vezte az ellenforradalmat. Tárgyalás nélkül Szűcs 
István mindkettőt halálra ítélte, Tuschák és Aranyos 
biztatták. Dr. Baranyai és Vass József tagadásban 
voltak, de bizonyítás nem vétetett fel. írást nem 
készítettek az ítélkezésről. Szűcs István délben 
meghozta az ítéletet, délután végrehajtották. 
Dr. Baranyai bátor és hősies magatartást tanúsított. 

A Tengelicen 1919. június 24-én az ellenforra
dalom leverése végett megjelent terrorcsapat egyik 
tagja lőtte le Sebestyén Sándort. 

Tolnatamásiban 1919. május 31-én kiütött az 
ellenforradalom. Ennek leverése végett Szekszárd
ról, Kaposvárról, Dombóvárról, Bonyhádról és 
Veszprémből vörös katonákat vontak össze. 

A tolnatamásiak ellentállottak s a tűzharc 
folyamán elestek Kéri József, Schiszler János és 
Molnár János. 

Estefelé a vörös katonaság bevonult a községbe, 
hol összefogtak számos embert, sokat véresre 
vertek, Kiss A. József magyarkeszi lakost pedig, 
mert az ellenforradalomban résztvett, a vörös 
katonák falhoz állították és főbelőtték. 

Tolnatamásiban 1919. május- 30—31-én ellen
forradalmi mozgalom ütött ki s a régi törvényes 
rendet akarták helyreállítani. Erre terrorcsapatok 
mentek oda, majdnem 200 embert elfogtak, kímé
letlenül bántalmazták őket s raboltak. Oda érkezett 
a Fabik-féle terrorcsapat is, a Szekszárdról kiszállt 
forradalmi törvényszék halálra ítélte Hörich Imrét, 
Madarász Józsefet és Berta Pált. Anka Flórián és 
társai őket egyiküket egy távirdaoszlopra, a másik 
kettőt egy-egy akácfára felakasztották. Madarász 
Józsefnek fogai ki voltak verve, Berta Pálnak a 
szeme volt kiütve, Hörich Imrének pedig karja 
volt összetörve. Hörich Imre akasztása közben a 
kötél elszakadt, mire felemelték s ujra felhúzták 
a kötélen. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

További adatok 
hiányoznak. 

Anka Flórián 
életfogytig tartó 

fegyházra 
ítéltetett 

J e g y z e t 

Szekszárdi 
kir. ügyészség 

1922. jan. 19-én kelt 
- E l . 1. A. 49. 

sz; jelentése 

Szekszárdi 
kir. ügyészség 

1922. jan. 19-én kelt 
1921. El. 1. A. 49. 

sz. jelentése 

Szekszárdi 
kir. ügyészség 

1922. jan. 19-énkelt 
1921. El. 1. A. 49. 

sz. jelentése 

Székesfehérvári 
kir. törvényszék 
1920. febr. 26-án 

kelt B. 1244/919/10. 
sz. ítélete v 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

570. Pfeifer Samu 
bpesti lakos 

571. Ismeretlen 
férfi 

572. Takáts 
Károly 
újpesti lakos 

573. Ismeretlen 
uriasan öltö
zött férfi 

574. Martinovich 
Béla 
35 év körüli 
kereskedő 

575. Orczy Karó 
Imre 
32 év körüli 
gyári munkás 

576. P a p p Imre 
gyári munkás 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Ujdombovár 
pályaudvar, 
1919.június 
3-án este 

Újpest, 
1919. jun. 27. 

Újpest, 
1919. április

közepe 

Újpest, 
1919. jun. 25. 

1919, jun. 26. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonverés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellen
forradalmi 
magatartás 

Ellenforra
dalmárok 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

• 

Klein Sándor 
29 éves, izr. 
vall. lakatos

segéd 
igazságügyi 
megbízott, 

Paksi József 
36 éves, ref. 

asztalossegéd 
elnök, 

Pick Ignác, 
Lőwy Sándor 

birák, Po-
tyondi József 
vádbiztos és 
dr. Illés Béla 
30 éves, izr. 
ügyvédjelölt 

jogi tanácsadó 
véleménye 

alapján 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Hajdú Imre 
vezetése alatt 
a kaposvári 
terrorcsapat 
és Zay Dezső 
parancsnok
sága alatt a 
bányászok 
csoportja 

Petku József 
22 éves, 
újpesti 

tisztviselő, 
vörösőr 

Klie Gyula és 
Horváth Lajos 

vörösőrök 

f 

Vörösőrök 
Schön Gyula 
parancsára 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Az ujdombovári vasutasok a sztrájkot akarták 
kimondani s a pályaudvaron gyűléseztek. Erre a 
kaposvári terroristák egy csoportja Hajdú Imre 
vezetése alatt és az ujdombovári vörös zászlóalj 
Zay Dezső vezetésével közéjük lőttek és kézi
gránátokat dobáltak. Pfeifer Samu és ismeretlen 
társa meghaltak, 29-en megsebesültek. 

A cukor elosztásnál Petku és Lőwy nevű vörös
őrök voltak kirendelve a rend fentartása végett. 
Takács Károly a vörösőrök durva magatartása 
miatt felszólalt, szóváltás támadt, melynek során 
Petku Takácsot Frommer-pisztollyal agyonlőtte. 

Klie Gyula elitélt a fogházban azt adta elő, 
hogy Újpesten a korcsmában egy uri •embernél 
sok pénzt láttak s mikor az távozott, utána mentek, 
elcsalták a Mauthner-gyár és Duna közti lakatlan 
területre s ott agyonverték, kirabolták. 

1919. június 24-én délután a Mauthner-féle 
bőrgyárban ellenforradalom ütött ki. Lipták nevű 
vörösőrt agyonlőtték, Szatmáry hevü vörösőrt 
agyonlőtték. A vörös katonaság az ellenforradalmat 
még aznap leverte. 

Klein Sándor újpesti igazságügyi megbízott 
rendeletére letartóztatták Martinovics Bélát, másnap 
hajnalban Orczi Karó Imrét s mindkettőt az újpesti 
vésztörvényszék elé állították. A vésztörvényszék 
halálra ítélte őket s Klein Sándor parancsára az 
újpesti rendőrség udvarán a vörösőrök kivégezték. 
Martinovics az első sortűz után még élt s szidta 
a zsidókat. Erre az £gyik vörösőr közvetlen közel
ről főbelőtte. Orczi Karó Imrének végig kellett 
néznie társa kivégzését. 

Másnap halálra ítélték az ellenforradalomban 
való részvétele miatt Papp Imrét s Klein Sándor 
átadta őt kivégzés végett Schön Gyula század
parancsnoknak. 

Klein Sándor Ferenczi Lajos gyári munkást is 
ki akarta végeztetni, de Potyondi pártjára állt, 
mert észrevette, hogy Klein részrehajló, Klein 
ugyanis egy zsidó származású igazgatót, ki szintén 
ellenforradalmár volt, szabadon bocsátott s e miatt 
a munkások zúgolódtak, mondván : „zsidó a zsidót 
pártolja 1". 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

További adatok 
hiányoznak 

Petku József 
6 évi fegyházra 

ítéltetett 

Potyondi József, 
Paksi József 

és Schön Gyula 
halálra 

ítéltettek 
de Oroszország
nak kiadattak 
Klein, Pick, 

Lővy, Dr. Illés 
szökésben 

J e g y z e t 

Szekszárdi 
kir. ügyészség 

1922. jan. 19-én kelt 
1921. El. 1. A. 49. 

sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

1921.febr. 18-án kelt 
B. VII. 11,440/2/920. 

sz. ítélete 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1921. okt. 3-án kelt 
1920.El. I.A.68 210. 

sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1921. okt. 3-án kelt 
1920.E1.1.A.68/210. 

sz. jelentése 
és a pestvidéki 
kir. törvényszék 

1920. nov. 3-án kelt 
B. VII. 183/2/920. 

sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

577. Dezső 
Elemér 
25 éves, magán
hivatalnok 

578. Hajden 
László 
26 éves, festő
művész 

579. Rojcsek 
László 
19 éves, tart. 
hadapród, felső-
iskolai tanuló 

580. Szűcs János 
30 év körüli 
soffőr 

581. Bazsó 
Sándor 
rkath., kisbirt., 
uszódi lakos 

582. Penász 
Károly 
szersz. lakatos, 
ürömi lakos 

583. Hegedűs 
József 
vörös katona 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Újpest és 
Megyer 

határában 
a Viktória-
bútorgyár 
előtt 1919. 
jun. 24-én 

délután 

Uszod, 1919. 
jun. 25. 

Üröm 
község, 

1919. aug. 3. 

Vácz, 1919. 
ápr. 8. 

A gyilkosság 
' módja 

Agyoníövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Ellenforra
dalmárok 

Ellen
forradalmár 

Lopás 

Ellen
forradalmi 
nyilatkozat 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Vác' katonai forr. 
tvszék. Elnök·. Vida 
Tivadar izr. Ipoly
sági gyógyszerész

segéd, Kovacsik 
Mihály 36 éves, rk., 

vasesztergályos, 
Dózsa Jenő fod

rászsegéd) tagok: 
Matejka János 24 
éves, rk., tanárjelölt 

vádbiztos 

A gyilkos
ságot 

végrehajtotta 

Szép János 
28 éves, rk., 
erzsébetfalvai 

gépmester, 
gyári munkás
ezredek fő
parancsnoka, 

Leonhardt 
Ferenc 25 

éves, müsze-
részsegéd, 

Kovács István 
27 éves, újpes
ti vasöntőse
géd, munkás
tanács elnöke, 
Vrafkó (Fe

renci) Sándor 
31 éves, fegy
házviselt tol
vaj és csavar

gó, bpesti 
vágóhídi mun

kásszázad 
parancsnoka 

Terroristák 

Leoff György 
42 éves, 

ürömi 
földműves, 

vörös katona 

Vörös 
katonák 
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A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

1919. június 24-én délután Újpesten is kitört 
az ellenforradalom, melynek szervezői Dezső 
Elemér, Hajdú László, Szűcs János és Rojcsek 
László voltak. Haubrich parancsára Szép János 
kiment Újpestre, hogy a munkások fegyverbe állí
tására megfúvassa a riadót. Ott közölték vele, 
hogy az újpesti Werkner-gyár előtt láttak elmenni 
egy ellenforradalmi fekete autót. Szép János magá
hoz vette Vrafkó Sándort, Kovács Istvánt, az ottani 
munkástanács elnökét, megtöltötték fegyvereiket, 
autóra ültek és elindultak a megyeri vízmüvek felé. 
Szembetalálkoztak az ellenforradalmi autóval, egye
nesen neki hajtottak s az autóban ülőkre rálőttek. 
A bennülök közül az egyik meghalt, a többi súlyo
san megsérült. Szép János leszállt, odament az 
autóhoz, de az egyik sérültnek még volt annyi 
ereje, hogy őt forgópisztolyával hasbalőjje. Vrafkó 
Sándor szintén odalépett s az egyik sérültre 
közvetlen közelről rálőtt. Mind a négy ellenforra
dalmár meghalt. 

A községbe betört terroristák kézigránátokkal 
a lakásán agyonvágták. 

Penász Károly rajta éretett, hogy a telefonve
zetéket elvágta. Minthogy Leoff György vörös 
katona „megállj" kiáltására nem állt meg, Leoff 
György utána lőtt és szivén találta. 

Hegedűs József a politikai megbízott agitációs 
beszéde után kijelentette, hogy nem hajlandó meg
halni semmiféle harcban. Halájra Ítéltetett, főbe-
lövetett a váci külső huszárlaktanya udvarán. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Szép János és 
Vrafkó (Ferenci) 
Sándor halálra, 

Leonhardt 
Ferenc és 

Kovács István 
életfogytiglani 

fegyházra 
ítéltettek, majd 
Oroszországnak 

kiadattak 

Leoff György 
8 havi börtönre 

ítéltetett 

Kovacsik 
és Mathejka 

életfogytiglani 
fegyházra 

ítéltetett s az 
oroszoknak 
kiadatott. 

Vida, Dózsa 
szökésben, a 
vöröskatonák 

5—6 évi 
fegyházra 
ítéltettek 

J e g y z e t 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

1920. okt. 20-án kelt 
B. VII. 3737/3/1920. 

sz. ítélete 

Kalocsai 
kir. törvényszék 

1920. márc. 27-én 
kelt 1920. B. 505/4. 

sz. ítélete 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

1921. ápr. 21-én kelt 
B. III. 3483/12/919. 

sz. ítélete 

Pestvidéki 
kir. törvényszék 

1920. jun. 11-én kelt 
B. VII. 1451/4/920. 

sz. ítélete 
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A meggyilkolt 
neve, életkora 

és foglalkozása 

584. Szilágyi 
Péter 
vörös katona 

585. Szedmák 
István 
közs. képviselő 

586. özv. Horváth 
Jstvánné szül. 
Németh Mária 

587. özv. Hamen 
Jánosné szül. 
Caösz Erzsébet 
várpalotai 
lakosok , 

588. Teichter 
József 
vecsési lakos, 
földműves 

589. Hajdú Kornél 
csanádmegyei 
származású 
vörös katona 

590. Szombathy 
János 
zagyvarékási 
lakos, adóügyi 
jegyző 

A gyilkosság 
helye és ideje 

Vác, 1919. 
július 29. 

Vámosgyörk, 
1919. aug. 3. 

Várpalota, 
1919. aug. 2. 

Vecsés, 
1919. máj. 3. 

Zagyva-
pálfalva, 

1919. június 
havában 

Zagyvarékás, 
1919. jul. 7. 

A gyilkosság 
módja 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

Agyon lövés 

Agyonlövés 

Agyonlövés 

A gyilkosság 
ürügye 

Lopás 

Polgár 

Lopás 

Bosszú 

A gyilkos
ságot 

elrendelte 

Winkler 
Viktor 
vörös 

parancsnok 

A terroristá
kat Mátyás 
József 34 
éves ref. 
vall. asz

talossegéd 
hivta ki 

Forr. tvszék 
Molnár János 
aradi gépla
katos elnök

lete alatt 

A gyilkos
ságot végre

hajtotta 

Táji István 
büntetett 
előéletű 

vörös katona 

Weisz Béla 
vörös 

parancsnok 

Vörös 
katonák 

Terroristák 

Vörös 
katonák 

Básti Ferenc 
31 éves, 

napszámos, 
vörös katona 



149 

A gyilkosság elkövetésének rövid leírása 

Nevezett Táji István Radon összeszólalkozott 
a vörösőrség parancsnokával, Stevlik Istvánnal. 
Vácra érkezve forgópisztolyával rálőtt Stevlikre, 
de Szilágyi Pétert találta. 

Szedmák István arra akarta rábírni a vörös 
katonákat, hogy az oláhok elöl vonuljanak ki a 
községből. Weisz Béla vörös parancsnok erre 
agyonlőtte. 

Várpalota községben az u. n. cserebolt kifosz
tatott, mire Winkler Viktor több felfegyverzett 
egyénnel odament s a népre lövetett A két 
asszony meghalt. 

Vecsésen 1919. május 3-án ellenforradalmi 
mozgalom keletkezett. Erre kihívták a terroris
tákat, kik a nép közé lőttek. Teichter azonnal 
meghalt, két más polgár megsebesült. Azután 
megtámadták a csendőröket, ütlegelték, letartóz
tatták s forradalmi törvényszék elé állították. A 
lövöldözésben és bántalmazásokban Mátyás József 
is részt vett. 

Közelebbi adatok ismeretlenek. 

Básti Ferenc mint vörös katona sértett lakására 
ment, majd mikor együtt a községházára indultak, 
Szombathy Jánost bosszúból, mert az anyját bán
talmazta, lelőtte. 

A gyilkosok 
sorsa a vörös 
uralom után 

Mátyás József 
12 évi fegyházra 

ítéltetett 

Básti 
13 évi fegyházra 

ítéltetett 

J e g y z e t 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1920.El. I.A.68/178. 
sz. jelentése 

Egri 
kir. ügyészség 

1920. szept. 2-án 
kelt 920. El. 1/8. 

sz. jelentése 

Veszprémi 
kir. ügyészség 

1920. jul. 8-án kelt 
1920. El. 1/b. 17. 

sz. jelentése 

Pestvidéki 
kir. ügyészség 

1920.El. I.A.68/178. 
sz. jelentése 

Zagyvapálfalvai 
jegyző 

1920. jul. 14-én 
kelt 1120/920. 
sz. jelentése 

Kecskçméti 
kir. ügyészség 

1920. okt. 6-án kelt 
El. 19. 

sz. jelentése 

1 
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357 Adler Miksa 
406 Almási József 
54 Ambódi János 

354 Angyal János 
366 Antal József 
378 Ausländer Sámuel Nyirbakta, 1919. 

A gyilkosság helye és ideje 

Mezőtúr, 1919. Jul. 23. 
Pusztaszereimre, 1919, jun, 23. 
Budapest, 1919. jun. 24. 
Mezó'csát határa, 1919. jul. 30. 
Mór, 1919. jul. 27. 

Solt, 1919. jun. 23. 
Csorna, 1919. jun. 9. 
Kecel és Halas közti ut, 

1919. jun. 23. 
Devecser, 1919. máj. 7. 
Paks, 1919. jun. 26. 
Hajós közeég határa, 1919, jun 23. 

Szolnok, 1919. márc. 31. 

435 Ács Pál 
68 Ákots Gyula 

305 Árvái András 

88 Baják István 
385 Bakonyi András 
208 Balázs István 
517 Balász Golyó 

Gergely 
171 Balogh Antal János Eger, 1919. jun. 22. 
411 B a l o g h D á n i e l Sajószentpéteri, 1919. máj. 23, 
145 Ballá Lajos Dunapataj, 1919.jun. 23. 
560 Baranyai László dr.Tolna, 1919. jun. 29. 
390 Barna Imre Pákozd, 1919. jun. 22. 
360 Barna István id. Mindszent közs. határa, 

1919. jul. 22. v. 23. 
Mindszent közs. határa, 

1919. jul. 22. v. 23. 
169 Barta Károlyné ifj. Dunapataj, Szentkirály

puszta, 1919. jul. 5. táj. 
4 Batrik Béla sarudiAbony, 1919. máj. 3. 

581 Bazsó Sándor Úszód, 1919. jun. 25. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Cegléd, 1919. máj. 5. 
Kecel község" határa, 

1919. jun. 23. 
Sárospatak, 1919. ápr. 7. 
Szelevény, 1919. máj. 2. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Kecel közs. közelében 

Szarkástelep, 1919. 
június 23. 

17 Berecz Bóza János Borsodnádasd határa, 
1919. aug. 29. 

156 Berecz Sándor Dunapataj, 1919.jun. 23. 
185 Bereczky Dávid Feldebrő, 1919. aug. 13. 
41 Berend Miklós dr. Budapest, 1919. jun. 24. 

485 Berger Albert Szolnok, 1919. máj. 4. 
549 Bergendi FerencnéTápiószentmárton hatá

sz. Vanyik Julianna rában levő Gödöly-
puszta, 1919. aug. 1. 

439 Berkes Bálint Solt, 1919. jun. 23. 
263 Bernáth Ferenc Kalocsa, 1919. jun. 25. 
179 Berniczey Aladár Esztergom, 1919. jun. 10. 

262 Barna János ifj. 

128 Bán János 
126 Bán S. Imre 
154 Bán Sándor 
82 Báthory Győző 

321 Beck András 

426 Becker András 
473 Bene Jakab 
484 Benedek János 
299 Benedeczki Pál 

270 Berta Antal 
265 Berta János 
568 Berta Pál 
165 Berte József 
365 Betes Lajos 
138 Biacsi Sámuel 
129 Biró Sándor 

Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Tolnatamási, 1919. jun. 1 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Monosbél, 1919. máj. 21 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 

166 Biró Sándor 
253 Blum Ferenc 

520 Bobák Imre 
46 Bodnár Gyula 

464 Bodnár Ferencné 
sz. Hudák- Julia 

380 Bodolai Rongyos 
János 

142 Bogárdi Sándor 
384 Bogdán György 

418 Bónyi András 

467 Borbély Károly 

317 Borbényi János 

44 Borhy Sándor 
254 Bornemissza Jenő 
87 Bőnyi Gyula 
83 Brachler József 

216 Brenner János 
191 Buczolics János 
81 Buday József 
62 Bücher Béla 

450 Bummer Lajos 
184 Czifra János 
480. Czobor Tibor dr. 
94 Czövek Erzsébet 

386 Csalá Bálint 
478 Csala Imre 
202 Csanádi József 
256 Császár István 
60 Csákány Sándor 

463 Csáti Mihály 
462 Csegei János 
240 Cseh József 
387 csicseri Csicseri 

László 
291 Csik János 
195 Csipkay Albert 
230 Csirkés Varga 

Ferenc 
257 Csiszár Jenő 
115 Csizmadia József 
234 Csizmadia Károly 
292 Csorba József 
300 Csóti Ferenc 
461 Csóti János 
524 Csörsz Mihály · 
395 Csupor Lajos 
315 Csűri Sándor 
181 Dancsa Áron 
319 Dán István 
172 Demeter István 
502 Demény Lajos 
20 Derdák* János 

A gyilkosság bolyé és ideje 

Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Jászkarajenő, 1919. 

május 11. 
Szolnok, 1919. ápr. 7. 
Budapest, 1919. máj. 3. 
Szabolcs, 1919. jul. 20. 

Nyíregyháza, 1919. 
április 22. 

Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Őrtilos határa, 

1919. aug. 5. 
Rákospalota, 1919. máj. 

első felében 
Szatmárcséke, 1919. 

április 20. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
Budapest, 1919. ápr. 22. 
Jászladány, 1919. máj. 14. 
Devecser, 1919. máj. 6. 
Cegléd, 1919. máj. 5. 
Harta, 1919. jun. 23. 
Füles, 1919. ápr. 6. 
Cegléd, 1919. máj. 5. 
Bükkaranyos község 

határa, 1919. jun.-ban 
Sopron, 1919. ápr. 3. 
Fegyvernek, 1919. ápr. 16. 
Szentes, 1919. jul. 23. 
Di»znó»horvár, 1919, május 31. 
Paks, 1919. jun. 26. 
Szentes, 1919. július hó 
Hajós, 1919. június 23. 
Kalocsa, 1919. jun. 24. 
Budapest, 1919. máj. 22. 
Szabolcs, 1919. jul. 20. 
Szabolcs, 1919. jul. 20. 
Jászberény, 1919. jul. 13. 
Paksi Dunarészen, 1919. 

június 25. 
Szentkirály, 1919. április 23, 
Gyöngyös, 1919. máj. 7. 
Hódmezővásárhely, 

1919. ápr. 27. . 
Kalocsa, 1919. jun. 24. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Homokbôge, 1919, aug. 3. 
Szentkirály, 1919. április 23. 
Kecel, 1919. jun. 25. 
Sükösd, 1919. jun. 25. 
Szolnok, 1919. május 
Poroszló, 1919. máj. eleje 
Kecel, 1919. jun. 23. 
Ér«ekcsanád, 1919. június 26. 
Kecel, 1919. jun. 23. 
Eger, 1919. juniue 22. 
Szolnok, 1919. máj. 3. 
Bőd, 1919. május 28. 
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577 Dezső Elemér Újpest és Megyer ha
tára, 1919. jun. 24. 

416 Dékány Benedek Ráckeve, 1919. jun. 29. 
48 Dénes Arthur dr. Budapest, 1919. jun. 23. 

551 D i ó s z e g i M i k l ó s Tiszafüred, 1919. ápr. 28—30, 
11 Dobos László Akasztó, 1919. jun. 26. 
38 Dobsa Miklós Budapest, 1919. ápr. 20. 
9 Doby Gábor Abony, 1919. máj.4.v.8. 

4 8 3 Domonkos Gáspár dr. S z o b , 1919. j ú l i u s 3 . 
546 Domonkos Imre Tápióbicske, 1919.máj.4. 
472 Döme Sándor Szelevény, 1919. máj. 2. 
192 Drimmel Mária Füles, 1919. április 6. 
161 Dudás Antal Dunapataj, 1919. jun. 23. 
110 Dudás József Dunapataj, 1919.jun.23. 
130 Dutka Sándor Dunapataj, 1919. jun. 23. 
36 Effinov Grigory Budapest, 1919. jun. 19. 

239 Egressy Kálmán Jászberény, 1919. máj.2. 
107 Elkász Gyula Lajos Dunapataj, 1919. jun. 23. 
98 Elzögjózsefnészül. Dunabogdány, 1919. 

Stagel Magdolna június 24. 
558 Endre István Tiszaroff, 1919. jul. 26. 
188 Endrész László Felsó'hangony, 1919. máj.26. 
492 Engel Sándor dr. Szolnok, 1919. máj. 4. 
349 Eperjesi Kálmán Mátyásföldi fogda, 1919. 

április 20. 
50 Erödy Ödön Budapest, 1919. jun. 24 

139 Faddi János Dunapataj, 1919. jun. 23. 
141 FaragóGy.István ifj.Dunapataj, 1919.jun.23. 
24 Farkas János Bőd, 1919. május 28. 

348 Farkas János Makó, 1919. április 23 
164 Farkas Sándor Dunapataj, 1919. jun. 23L 
223 Fehér Illés István Hatvan, 1919. május 

10—11-re virradó éjjel 
316 Fejes János Keczel, 1919. jun. 23. 
479 Fejes Károlyné Szentes, 1919. jul. 23 
199 Fekete László dr. Hajdúszoboszló piactér, 

ν 1919. április 24. 
454 Fennesz Rezső Sopron, 1919. július 4. 
397 Fenyő Nándor Poroszló, 1919.máj.eleje 
409 Ferencz András Püspökladány, 1919. ápr. 20, 
89 Ferenczi Lajos Devecser, 1919. máj. 7. 
43 Fery Oszkár Budapest, 1919. ápr. 22 

314 Filus István Kecel, 1919. június 23. 
111 Fiteró Miklós Dunapataj, 1919. jun. 23. 
95 Fodor Lidia Disznóshorvát, 1919. máj. 31. 

351 Forró Molnár Mezőcsát határa, 1919. 
András július 30. 

97 Földváry Bálint Dömsöd, 1919. ápr. 4. 
284 Friedländer Miksa Karcag, 1919. ápr. 26. 
445 Frittmann György Soltvadkert, 1919. jun. 

22. vagy 23. 
531 Fülöp István Szolnok, 1919. máj. 8. 
437 Fülöp Lajos Solt, 1919. június 23. 
260 Galina Zoltán Kalocsa, 1919. jun. 25. 
376 Gallai András Nagykáta, 1919. aug. 1. 
155 Gábori István Dunapataj, 1919. jun. 23. 
168 Gábris István Dunapataj, 1919.fun. 23. 
104 Gál Pál Dunaföldvár, 1919. 

június 23. 
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519 Gedei László Szolnok, 1919. ápr. 4. 
405 Gelencsér Mihály Pusztaszentimre, 

1919. jun. 23. 
228 Gera Ferenc Hódmezővásárhely, 

1919. ápr. 27. 
190 Gerhát Pál Fót, 1919. jun. 19. 
72 Glaser Ferenc Csorna, 1919. jun. 9. 

456 Gludovácz Mátyás Sopron körül, 1919. 
június 5. 

457 Gmász Ferenc Sopron körül, 1919. 
június 5. 

189 Gódor János Fót, 1919. jun. 19. 
55 Goszthonyi Mihály Budapest, 1919. jun. 24. 

536 Göllén József Szuhakálló, 1919. 
május 23. 

12, a Görgey Árpád Alsózsolca,I919.máj.20. 
12/b Görgey Árpádné Alsózsolca, 1919 má].20. 
151 Grosz Vilmos Dunapataj, 1919. jun. 23. 
241 Gugi István Jászberény, 1919. jul. 13. 
491 Gunszt Sándor Szolnok, 1919. máj. 4. 
133 Gyöngyösi János Dunapataj, 1919. jun. 23. 
448 Haasz Ferenc Soltvadkert, 1919. 

jun. 22. vagy 23. 
587 Hamen Jánosné 

sz. Csősz Erzsébet Várpalota, 1919. aug. 2. 
578 Hajden László Újpest és Megyer hatá

ra, 1919. jun. 24. 
221 Hajdú Aladár Hatvan, 1919. máj. 4. 
495 Hajdú Béla dr. Szolnok, 1919. máj. 4. 
589 Hajdú Kornél Zagyvapálfalva, 1919. 

június hava 
238 Hajek Ferenc Jászberény, 1919. máj. 7. 
312 Halász Gergely Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
302 Halász József Kecel községhez tar

tozó Szarkás-szőlő, 
1919. jun. 24. 

102 Hambalkó János Dunaföldvár, 1919. 
június 23. 

353 Harsányi István Mezőcsát határa, 
1919. jul. 30. 

233 Havas Henrik Hódmezővásárhely és 
Szentes között a vo
naton, 1919. ápr. 27. 

224 Hárs Szabó Péter Heréd, 1919. máj. 27. 
583 Hegedűs József Vác, 1919. ápr. 18. 
389 Heiszán Ferenc Páhi, 1919. jun. 23. 
242 Herczeg András Jászberény, 1919. jul. 13. 
29 Herczeg Géza Budapest, 1919. jun. 24. 

140 Herczeg Imre id. Dunapataj, 1919. jun. 23. 
131 Herczeg József Dunapataj, 1919. jun. 23. 
342 Heresies György Kőszeg, 1919. jun. 6. 
108 Herold Sándor Dunapataj, 1919. jun. 23. 
423 Héthy Dezső Sajóvelez, 1919. jul. 13. 
213 Himpelmann Péter Harta, 1919. jun. 23. 
477 Hitschfeld József Szentendre, 1919. aug. 3. 
413 Hof gart Margit Rácalmás 
103 Holmár Imre Dunaföldvár, 1919. 

június 23. 

http://1919.jun.23
http://1919.jun.23
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377 Holzapfel János Nagyszékely, 1919. 
május 29. 

526 Holzinger György Szolnok, 1919. máj. 8. 
39 Hollán Sándor id. Budapest, 1919. ápr. 23. 
40 Hollán Sándor ifj. Budapest, 1919. ápr. 23. 

252 Hornyik Károly Jászkarajenő, 1919. 
május 4. 

Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Várpalota, 1919. aug. 2. 

273 Horváth Gyula 
586 Horváth Istvánné 

sz. Németh Mária 
373 Horváth János Nagykanizsa, 1919. 

május 25. 
Nagykanizsa, 1919. 

május 25. 
Kecskemét, 1919. jun.23. 
Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Tápióbicske, 1919. 

május 4. 
Tolnatamási, 1919. 

június 1. 
Kecskemét, 1919. jun. 23. 

14 Ismeretlen cigány Aszód és Bag között, 
1919. máj. 2. 

59 Ismeretlen vörösőr Budapest, 1919. máj. 3. 
78 Ismeretlen vörös Cegléd, 1919. máj. 4-ét 

követő pár napra 
Cegléd, 1919. április 

vége v. május eleje 
Cegléd, 1919. április 

vége v. május eleje 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Karcag és Kisújszállás 

határa, 1919. jul. hó 
Muraszombat és Bela-

tinc, 1919. máj. vége 
Poroszló község köze

lében a vasúti híd
főnél, 1919. máj. eleje 

Poroszló és tiszafüredi 
utmentén 1919. jul. 25. 

Poroszló, 1919. máj. eleje 

374 Horváth József 

293 Horváth Józs'ef 
261 Horváth Lajos · 
120 Horváth Mihály 
547 Hosszú István 

569 Hörich Imre 

295 Hus Lajos 

katona 
79 Ismeretlen vörös 

katona 
80 Ismeretlen vörös 

katona 
118 Ismeretlen 
285 Ismeretlen vörös 

katona 
367 4—5 ismeretlen 

ellenforradalmár 
402 Ismeretlen 

403 Ismeretlen 

401 Ismeretlen 
411 Ismeretlen katona

tiszt, áll. ifj. báró Püspökladány körül, 
Fehérváry 1919. ápr. 19. 

419 Ismeretlen katona- Recsk község határa, 
ruhás egyén 1919. máj. 12. 

468 Ismeretlen férfi Szegvár, 1919. július 
507 Ismeretlen lovas

hadnagy 
508 Ismeretlen katona· 

tiszt 

Szolnok, 1919. máj. 3. 

Szolnok, 1919. máj. 3. 
552—556 Ismeretlen öt Tiszafüred, 1919. ápr. 

vörös katona 28—30. 
571 Ismeretlen férfi Ujdombovár, 1919.jun.3. 
573 Ismeretlen uriasan Újpest, 1919. április 

öltözött férfi n közepe 
383 Ivancsics Ferenc Őrtilos határa, 1919. 

augusztus 5. 

124 Iván Gergely 

2 Jaczenkó András ifj. 
203 Jagicza Antal 

532 Jakab János 
410 Jakabos Pál 

99 Jankó Ferenc 

431 Jászfalusy Károly 
544 Jeney János 
543 Jeney Sándor 
237 JOO Andor 
429 Jónás Aladár 

356 Jonescu György 
440 Juhász György 

199 Juhász Péter ifj. 
37 Jukelsohn Isay 

336 Kamuty Lajos 
49 Karátson István 
13 Karparup Viktoria 

211 Kaszt János 
152 Katus István 
153 Kákonyi Imre 
259 Kálmán József 
127 Keserű István 
441 Kesztl Gáspár 

350 Kéki Andrásné 

563 Kéri József 
116 Kincses József 
183 Kincses, Pál 
486 Király Árpád 
566 Kiss A. József 
290 Kiss Béla dr. 

334 Kiss Béla dr. 

16 Kiss Ernő 
529 Kiss Ferenc 
243 Kiss Frigyes 
530 Kiss János 

26 Kiss B. József 
186 Kiss József 
34 Kiss Róza id. 

144 Klein Vilmos 
220 Kobovits Bogdán 
340 Kocsis György 
244 Kolcza Béla 
375 Kollarits József 
159 Koller István 
394 Komáromy István 

393 Koncsik Ernő 
249 Kondor József 
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Dunapataj, 1919. 
június 23. 

. Abaujszántó 1919. jul.6. 
Hajós község határa, 

1919. jun. 23. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Püspökladány, 1919. 

április 20. 
Dunaföldv., Előszállás

puszta, 1919. jun. 21. 
Solt, 1919. jun. 22. 
Tass, 1919. jun. 20. 
Tass, 1919. jun. 20. 
Jászapáti, 1919. máj. 17. 
Sátoraljaújhely, 1919. 

április 22. 
Mezőtúr, 1919. ápr. 24. 
Soltvadkert, 1919. jun. 

22. vagy 23. 
Hajdubagos, 1919.ápr.7. 
Budapest, 1919. jun. 19. 
Kisvárda, 1919. márc. 27. 
Budapest, 1919. jun. 24. 
Alsózsolca,1919.máj.20. 
Harta előtt, 1919. jun.23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Kalocsa, 1919. jun 25. 
Dunapataj, 1919. jun.23. 
Soltvadkert, 1919. jun. 

22. vagy 23. 
Mezőcsát határa, 1919. 

július 30. 
Tolnatamási, 1919. V/31. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Érsekcsanád, 1919.VI/25. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Tolnatamási, 1919. V/31. 
Kecskemét, Kisfái

puszta, 1919. ápr. 24. 
Kiskunfélegyháza, 1919. 

április 29. 
Borsodivánka, 1919. V/4. 
Szolnok, 1919. máj. 8. 
Jászberény, 1919. jul. 13. 
Szolnok, 1919. máj. 8. 
Bölcske, 1919. jun. 22. 
Feldebrő, 1919. máj. 6. 
Budapest, 1919. jun. 24. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Hatvan, 1919. máj. 4. 
Körmend, 1919. máj. 9. 
Jászberény, 1919. jul. 13. 
Nagykanizsa, 1919.V/25. 
Dunapataj, 1919. jun.23. 
Poroszló, Ráboly-

puszta, 1919. máj. 3. 
Pétervására, 1919. V/20. 
Jászberény, 1919. jul. 13. 
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381 Korpf Ferencné Ormospuszta-bánya
telep, 1919. jun. 1. 

Jászkarajenő, 1919. V/4. 
Solt, 1919. jun. 22. 
Kalocsa, 1919. jun. 25. 

288 Kovács Gy. Aladár Kecskemét, 1919. ápr. 27. 
392 Kovács Gyula Pécel, 1919. máj. 6. 

251 Kosa József 
430 Kovács Gábor 
264 Kovács Gergely 

379 Kovács István 
542 Kovács István 
289 Kovács János 
424 Kovács János 
178 Kovács Lajos 
245 Kovács Mihály 
193 Kovács Tibor 
466 Körmendy Elek 

200 Korner Béla 

268 Kővágó Sándor 
197 Krammer Ignác 

Nyíregyháza, 1919.1 V/22, 
Tass, 1919. jun. 21. 
Kecskemét, 1919. IV/27. 
Sarud, 1919. jun. 18. 
Ernőd, 1919. máj. 13. · 
Jászberény, 1919. jul. 13. 
Gőd, 1919. mára 23. 
Szatmárcséke, 1919. 

április 20. 
Hajdúszoboszló, 1919. 

április 24. 
Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Győr, 1919. jul. 30. 

90 Krasovszky Gyula Devecser, 1919. máj. 8. 
525 Krisztián Géza Szolnok, 1919. máj. 8. 
475 Kucsera Ferenc dr. Szentendrei 1919.jun. 25. 
297 Kugelmann Péter Kecskemét, 1919. jun, 23. 
347 Kulich József Magyarszentmiklós és 

Magyarszerdahely 
közti útvonal, 1919. 
május 25. 

Kiskőrös, 1919. jun. 26. 
Csorna, 1919. jun. 9. 
Abony, 1919. jun. 6. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
301 Lajkó M. András Kecel községhez tar

tozó Szarkás-szőlő, 
1919. jun. 24. 

313 Laki János Kecel község halára, 
1919. jun. 23. 

339 Laszlóczky Ferenc Körmend, 1919. máj. 5. 
320 Laváti János 

331 Kutyifa János 
69 Laffler Lajos 
7 Lajcsák István 

323 Lajkó József 

Kecel község határa, 
1919. jun. 23. 

Kecel, 1919. jun. 16. 
Rácalmás 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Szolnok, 1919. ápr. 7. 
Kőhidgyarmat, 1919. 

május 31. 
Pusztakengyel, 1919. 

június 21. 
Soltvadkert, 1919. 

jun. 22. vagy 23. 
35 Lemberkovits Jenő Budapest, 1919. jun. 24. 

275 Lesnyik István Kalocsa, 1919. jun. 26. 

306 Laváti János 
412 Láng László 
523 László Imre 
522 László József 
338 Lederer Ferenc 

404 Léderer Pál 

442 Lehóczky Ádám 

170 Liszkai Ignác 
63 Ludován János 

372 Lukácsy János 

421 Lutter László 

Eger, 1919. június 22. 
Csajta község közelé

ben, 1919. jun.-ban 
Nagybakónak (Zala m.), 

1919. máj. 23. 
Sajókara, 1919. máj. 22. 

42 Madarász Béla 
567 Madarász József 
177 Magyari Veres 

Lajos 
470 Majsai József 
516 Majthényi Pál 
574 Martinovich Béla 
534 Marton István 
488 Matyasovszky 

József 
388 Máhr Jenő 

oravicabányai 
396 Malik Ferenc 

391 Márton György 

112 Máté Gábor 
447 Mátyási János 

518 Mátyus István 
559 Megyery Antal 

487 Mellinger Endre 
10 Melkvi Antal 
45 Menkina János 

282 Mesterházy " 
Zsigmond 

229 Meszes Horváth 
János 

258 Mészáros Ignác 
222 Mészáros József 
246 Mészáros József 
174 Mészöly Géza 

sárbogárdi, 
86 Meisner önkéntes 
47 Mildner Ferenc 

101 Miskolczy István 

345 Moharos Gyula 
434 Molnár Gábor 
214 Molnár István 
565 Molnár János 

6 Molnár József 
István K. 

286 Molnár Teréz 
425 Mráz Mátyás 
269 Musza József 
162 Nagy Gyula 
218 Nagy Gyula 

150 Nagy István 
346 Nagy Jenő 

114 Nagy Lajos 
344 Nakovics Nándor 
332 Návay Lajos 

A gyilkosság helye ós ideje 

Budapest, 1919. jun. 24. 
Tolnatamási, 1919. VI/1, 

Eger, 1919. máj. 2. 
Szekszárd, 1919. jun. 23. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Újpest, 1919. jun. 25. 
Szombathely, 1919, ápr. 22. 

Szolnok, 1919. máj, 4. 
Paksi Dunarész, 

1919. jun. 25. 
Poroszló, 1919. 

május eleje 
Pápa, 1919. jun. 26-27. 

közti éjjel 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Soltvadkert, 1919. 

jun. 22. vagy 23. 
Szolnok, 1919. márc. 31. 
Tiszavárkony, 1919. 

május 4. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Akasztó, 1919. jun. 24. 
Budapest, 1919. jun. 24. 

Kapuvár, 1919. jun. 8. 
Hódmezővásárhely, 

1919. ápr. 27. 
Kalocsa, 1919. jun. 24. 
Hatvan, 1919. máj. 4. 
Jászberény, 1919. jul. 13. 

Eger, 1919. máj. 4. 
Derecske, 1919. ápr. 19. 
Budapest, 1919. jul. 30. 
Dunaföldvár, 1919. 

június 23. 
Ligetfalu, 1919. jun. 
Solt, 1919. jun 23. 
Harta, 1919. jun. 23. 
Tolnatamási, 1919. 

május 31. 

Abony, 1919. máj. 4. 
Kacs, 1919. jul. 27. 
Sári, 1919. jul. 6. 
Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Dunapataj és Harta 

közs. között elterülő 
határ, 1919. jun. 21. 

Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Lovászpatona, 1919. 

augusztus 4. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Lajtaujfalu, 1919. jun. 7. 
Kiskunfélegyháza, 

1919. ápr. 29. 
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333 Návay Iván 

28 Nemes Géza 
70 Németh Gyula 

219 Németh József 
535 Németh Kálmán 
76 Németh Lajos 

496 Németh Pál 
328 Neumayer György 
31 Nikolényi Dezső 
3 Oláh Rózsi 

175 Ónody Ferenc 
311 Ónodi Imre 

96 Oravetz István 
308 Orcsik István 

575 Orczy Karó Imre 
506 Osbath Gyula 
503 Oesterreicher 

Nándor 
309 Palásti Mihály 

501 Palescó }enö 
57 Panczu György 

576 Papp Imre 
125 Papp István 
428 Papp József 

158 Papp Mihály 
415 Paulheim Elek 
417 Pál Imre 

21 Pásthy Lajos 
582 Penász Károly 

27 Pescha Oszkár 
510 Pethes Manó dr. 
537 Pethő István 
56 Pécsi Jenő 

570 Pfeiffer Samu 
66 Pintér András 

280 Pintér Pál 
205 Pirisi István 

5 Piros Jenő 
51 Pogány Jenő 

143 Polacsek Sándor 
465 Polánszky Mihály 

23 Polgár Kálmán 
438 Polyák János 
497 Pongrácz Aladár 

73 Pozsgai Bálint 
548 Pozsgai Sándor 
452 Preiszl Károly 
173 Prókaj Erzsébet 
194 Prokop közs. irnok 
458 Prokop Vendel 
469 Puskás János 

A gyilkosság helye és ideje 

Kiskunfélegyháza, 
1919. ápr. 29. 

Budapest, 1919. máj. 3. 
Csorna, 1919. jun. 9. 
Hatvan, 1919. máj. 4. 
Szombathely, 1919. ápr. 22. 
Csorna, 1919. jun. 7. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Kiskanizsa, 1919. V/29. 
Budapest, 1919. ápr. 23. 
Abaujszántó,1919.VÍI/17 
Eger, 1919. juh 2 0. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
Domony, 1919. jul. 20. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
Újpest, 1919. jun. 25. 
Szolnok, 1919. máj. 3. 

Szolnok, 1919. máj. 3. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
Szolnok, 1919. máj. 3. 
Budapest, 1919. III/23. 
Újpest, 1919. jun. 26. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Sátoraljaújhely, 1919. 

április 22. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Ráckeve, 1919. jun. 29. 
Ráckeve, 1919. jun. 20. 
Bőd 1919. máj. 28. 
Üröm, 1919. aug. 3.3 
Budafok, 1919. márc.24. 
Szolnok, 1919. máj. 3. 
Tapolca, 1919. aug. 5. 
Budapest, 1919. jun. 24. 
Ujdombovár, 1919. VI/3. 
Csongrád ? 
Kapuvár, 1919. jun. 8. 
Hajós község határa, 

1919. jun. 23. 
Abony, 1919. máj. 4. 
Budapest, 1919. jun. 24. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Szalkszentmárton, 

1919. jun. 22. 
Bőd, 1919. máj. 28. 
Solt, 1919. jun. 23. 
Püspökladány, 1919. 

április 20. 
Csorna, 1919. jun.9. 
Tápióbicske, 1939. V/4. 
Sopron, 1919. ápr. 3. 
Eger, 1919. jun. 22. 
Gyetva, 1919. jun 8. 
Sopron körül, 1919. VI/5. 
Szekszárd, 1919. máj. 8. 

482 Radovan Katalin 

247 Rácz János 
227 Rácz Sándor 

75 Rátz Alfonz 

92 Reisz Frigyes 
278 Reszt József 
364 Rédey Kálmán 
100 Révész Ferenc 

119 Ribáry József 
207 Rideg József 

274 Rigó Ferenc 
427 Riskó József 

579 Rojcsek László 

204 Romsics Gergely 

267 Romsits János 
206 Romsits Sándor 

436 Ronga István 
538 Rosenberg Géza 
527 Rosenthal Albert 
490 Roth Ernő 

85 Rubin Farkas 
176 Russér János 
310 Sajdik György 

352 Salap Dániel 

117 Sass Lajos 
106 Sándor Ernő 
136 Sárközy Kálmán 
324 Sebestyén Pál 

335 Sebestyén Sándor 
562 Sebestyén Sándor 
327 Segul József 
325 Simon Mihály 

498 Simonyi Pál 
359 Sipos András 
160 Sirocki Richárd 
355 Smila Gyula 

91 Somogyi jános 
187 Soproni Kálmánné 

sz. Molnár Mária 
329 Spang József 
497 Spiller Aladár 
515 Sugár Miklós 
132 Sulyok József 
398 Sück Emil 
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Szikra község hatá
rában levő erdő, 
1919. ápr. 8. 

Jászberény, 1919.jul. 13 
Hódmezővásárhely, 

1919. ápr. 27. 
Bágyog és Csorna 

között, 1919. jun. 7. 
Dédes, 1919. máj. 21. 
Kapuvár, 1919. jun. 8. 
Monor, 1919. máj. 3. 
Dunaföldvár, 1919. 

június 22. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Hajós község határa, 

1919. jun. 23. 
Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Sátoraljaújhely, 1919. 

április 9. 
Újpest és Megyer ha

tára, 1919. jun. 24. 
Hajós község határa, 

1919. jun. 23. 
Kalocsa, 1919. jun. 25. 
Hajós község határa, 

1919. jun. 23. 
Solt, 1919. jun. 23. 
Tapolca, 1919. aug. 5. 
Szolnok, 1919. máj. 8. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Debrecen, 1919. ápr.21. 
Eger, 1919. máj. 5. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
Mezőcsát határa, 

1919. jul. 30. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
Kistengelic, 1919.VI/24. 
Tengelic, 1919. jun. 24. 
Királyhelmec, 1919, ápr. 30. 
Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Mezőtúr, 1919. jul. 23. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Mezőcsát határa, 

1919. jul. 30. 
Devecser, 1919. máj. 14. 
Felsődabas, 1919. 

június 22. 
Kiskőrös, 1919. jun. 23. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Szolnok, 1919. máj. 4. 
Dunapataj, 1919. jun. 23. 
Poroszló, 1919. május. 
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540 Süri Sándor Tárnáméra, 1919. aug. 1. 
67 Sütő Mihály Csongrád és Szelevény 

között a Tisza közepe, 
1919. máj. 1. 

283 Schemmek Károly Kapuvár, 1919. jun. 8. 
564 Schisler János Tolnatamási, 1919. 

május 31. 
460 Schmidt Mátyás if j.Sopronkövesd, 1919. 

június 7. 
459 Schmidt Mátyás id. Sopronkövesd, 1919. 

június 7. 
443 Schneider Henrik Soltvadkert, 1919. 

jun. 22. vagy 23. 
212 Schneider János Harta, 1919. jun. 23. 
215 Schmell Peter Harta, 1919. jun. 23. 
446 Schuller Henrik Soltvadkert, 1919. 

jun. 22. vagy 23. 
167 Schwarcz József Dunapataj, 1919. jun. 23. 
382 Schwartz Mór Ör 
279 Steiczer Pál Kapuvár, 1919. jun. 8. 
451 Steiner Sándor Sopron, 1919. ápr. 3. 
30 Stenczel János dr. Budapest, 1919. ápr. 23. 

494 Stögermejer Antal Szolnok, 1919. máj. 4. 
272 Szabadi István Kalocsa, 1919. jun. 25. 
277 Szabó Ferenc Kaposvár, 1919. jun.22. 
294 Szabó István Kecskemét, 1919. jun. 23. 
358 Szabó István Gy. Mezőtúr, 1919. jul. 23. 
550 Szabó János Tiszadob, 1919. jul. 
307 Szabó József Kecel, 1919. jun. 16. 
248 Szabó Mihály Jászberény, 1919. jul. 13. 
146 Száj ez József Dunapataj, 1919. jun. 23. 
281 Szalay Béla Kapuvár, 1919. jun. 8. 
322 Szanter Mihály Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
93 Szaszovszky János Diósjenő, 1919. jun. 15. 

513 Szántai Ferenc Szolnok, 1919. máj. 3. 
455 Szántó Róbert Sopron, 1919. jul. 4. 
585 Szedmák István Vámosgyörk, 1919. 

augusztus 2. 
217 Szeidl János Harta, 1919. jun. 23. 
449 Szemelicker Antal Sopron, 1919. ápr. 9. 
330 SzenohradszkyPál Kiskőrös, 1919. jun. 25. 
444 Szentgyörgyi János Soltvadkert, 1919. 

jun. 22. vagy 23. 
147 Szél Sándor Dunapataj, 1919. jun. 23 
149 Széli Gy. István Dunapataj, 1919. jun. 23 
471 Szépe candor Szelevény, 1919. máj. 2. 

15 Szigeti Gusztáv Balatonkenese, 1919. 
április 30. 

509 Szikszay György dr.Szolnok, 1919. máj. 3 
584 Szilágyi Péter Vác, 1919. jul. 29. 
432 Szily László Solt, 1919. jun. 22. 
226 Szlovák István Hódmezővásárhely, 

1919. ápr. 27. 
481 Szolnoki Pál Szerencs 
590 Szombathy János Zagyvarékás, 1919. 

július 7. 
255 Szőllősy Miklós Jászladány, 1919. V/22. 

61 Szöts András Budapest, 1919. jun. 24 
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504 SztankovicsSándorSzolnok, 1919. máj. 3. 
533 Szukits Imre Szombathely, 1919. ápr. 22. 
182 Szuprics György Érsekcsanád, 1919. 

június 26. 
287 Szuromi László Kecskemét, 1919. III/25. 
414 Szűcs István Ráczkeve, 1919. jun. 29. 
580 Szűcs János Újpest és Megyer ha

tára, 1919. jun. 24. 
163 Szűcs Sándor Dunapataj, 1919. jun. 23. 
123 Takács István Dunapataj, 1919. jun. 23. 
74 Takáts Ferenc Csorna, 1919. jun. 9. 

572 Takáts Károly Újpest, 1919. jun. 27. 
511 Tallósi Vámos Szolnok, 1919. máj. 3. 

Zoltán 
276 Tamás Sándor Kalocsa és Öregcsertő 

közti országút, 
1919. jun. 19. 

296 Tar János Kecskemét, 1919. VI/23. 
71 Tarcsay István Csorna, 1919. jun. 9. 
33 Taubinger Géza Budapest, 1919. jun. 25. 
84 Tálas Mátyás Cegléd, 1919. máj. 

8 Telek Fehér MihályAbony, 1919. jun. 6. 
122 Tessényi István Dunapataj, 1919.jun.23. 
588 Teichner József id.Vecsés, 1919. máj. 3. 
201 Tokay József Hajdúszoboszló, 

1919. ápr. 24. 
25 Tomanek József Bölcske, 1919. jun. 22. 
22 Tonka Antal Bőd, 1919. máj. 28. 

505 Torday (v. Tornay)Szolnok, 1919. máj. 3. 
Lajos 

521 Torpa Balázs Szolnok, 1919. ápr. 7. 
109 Tóth András Dunapataj, 1919.jun.23. 
408 Tóth Ferenc Püspökladány, 1919. 

április 20. 
539 Tóth István Tarcal, 1919. jul. 11. 
528 Tóth János Szolnok, 1919. máj. 8. 
399 Tóth Lajos Poroszló, 1919. máj. 
557 Tóth Lajos Tiszaluc 
65 Thomasz Antal Csepel, 1919. jun. 24. 

361 Török András Mindszent közs. határ 
1919. jul. 22. v. 23. 

514 Tövis Béla Szolnok, 1919. máj. 3. 
105 Trubinyi János Dunamócs, 1919. jun. 3. 
545 Trupolai János Tápióbicske, 1919. 

május 4. 
453 Tchürtz Frigyes Sopron, 1919. ápr. 3. 
318 Tusorí Ferenc Kecel község határa, 

1919. jun. 23. 
19 Udvardy Antal Bőd, 1919. máj. 28. 
18 Udvardy Ferenc Bőd, 1919. máj. 28. 
77 Ungvári József id. Cegléd, 1919. máj. 7. 

250 Urbán István Jászberény, 1919. jul. 13. 
225 Uzsvai László Herincse, 1919. ápr. 21. 
303 Vajai László Kecel, 1919.jun.23. 
121 Vajda G. István Dunapataj, 1919. jun. 23. 
266 Varajti József Kalocsa, 1919. jun. 25.. 
180 Varga Dezső JánosEsztergom, 1919. jun. 10. 
400 Varga Károly Poroszló, 1919. máj. 
474 Varga Sándor K. Szelevény, 1919. ápr. 26. 

http://1919.jun.23
http://1919.jun.23
http://1919.jun.23
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262 Vargacz Gergely Kalocsa, 1919. jun. 25. 
271 Vargacz József Kalocsa, 1919. jun. 25. 
148 Vas Imre Dunapataj, 1919. jun. 23 
561 Vass József Tolna, 1919. jun. 29. 
157 Váczi Sándor Dunapataj, 1919. jun. 23. 
52 Vándor Róbert dr. Budapest, 1919. máj. 2. 
53 Vándor Róbertné Budapest, 1919. máj. 2. 
58 Váradi Mór Budapest, 1919. ápr. 12. 
32 Várkonyi Bálint Budapest, 1919. ápr. 23. 

132 Vendég József Dunapataj, 1919. jun. 22. 
1 Vermes Gyula dr. Abaliget közs. közelé

ben Petőc-puszta tája, 
1919. jul. 12. v. 14. 

512 Vermes István Szolnok, 1919. máj. 3. 
476 Veresmarthy Szentendre, 1919. 

Miklós dr. június 25. 
235 Veszelits Ferenc Horvátlövő, 1919. 

június 7. 
420 Védeleg Mihály Rém, 1919. jul. 30. 
298 Vén András Kecskemét, 1919. máj. 5. 
210 Vén Ignác Hajós község határa, 

1919. jun. 23. 
209 Vén István János Hajós község határa, 

1919. jun. 23. 
304 Vén János (Csicske)Kecel, 1919. jun. 23. 
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137 Vitális János Dunapataj, 1919. jun. 23. 
541 Vörös István Tass, 1919. jun. 21. 
135 Vörös János Dunapataj, 1919. jun. 23. 
337 Vörös János Komáromujváros, 

1919. jun. 8. 
341 WaisbeckerJenődr.Kőszeg, 19l9. jun. 6. 
363 WeinbergerGyörgyMiskolc, 1919. máj. 
232 Weisz Henrik Hódmezővásárhely és 

Szentes között a vo
naton, 1919. ápr. 27. 

231 Weisz Mihály Hódmezővásárhely és 
Szentes között a vo
naton, 1919. ápr. 27. 

196 Welt Ignác Gyöngyös, 1919. máj. 7. 
236 Windisch János Isaszeg, 1919. máj. 14. 
64 Wohlmuth Ferenc Császár, 1919. jul. 4. 

326 Wullmann Ferenc Kecel község határa, 
1919. jun. 23. 

500 Zakariás István Szolnok, 1919. máj. 4. 
499 Zakariás Mihály Szolnok, 1919. máj. 4. 
489 Zalán Zoltán Szolnok, 1919. máj. 4. 
493 Zelei János ifj. Szolnok, 1919. máj. 4. 
343 Zellner József Lajtaujfalu határa, 

1919. máj. 10. 
433 Zlinszky Pál Solt, 1919. jun. 22. 
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A FORRADALMI KORMÁNYZÓTANÁCS 

TAGJAINAK, ILLETVE A NÉPBIZTOSOK 

NÉVSORA. 
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N é v 

Garbai Sándor 

dr. Landler Jenő 

Vágó Béla 

Csizmadia Sándor 

Vántus Károly 

dr. Hamburger Jenő 

Nyisztor György 

Varga Jenő 

Székely Béla 

Ügyköre a diktatúra alalt 

III/21. a bukásig a forradalmi 
kormányzótanács elnöke 

111/21. belügyi népbiztos és ideig
lenes keresk. népbiztos, IV/5. 
belügyi, vasúti és hajózási nép
biztos, VI/24. belügyi népbiztos 

III 21. belügyi népbiztos helyettes 
IV/5. belügyi, vasúti és hajózási 

' népbiztos, VI/24. kimaradt 

III/21—IV/5. a földmüvelésügyi 
népbiztosság vezető collegium 

tagja 

III/21-től végig földmüvelésügyi 
népbiztos 

HI/21—VI/24-ig földmüvelésügyi 
népbiztos 

III/21-től végig földmüvelésügyi 
népbiztos 

III/21—IV/5. pénzügyi népbiztos, 
IV/5. a szociális termelés 

népbiztosa 

HI/21, a pénzügyi népbiztos 
helyettese, IV/5—VI/24. pénzügyi 

népbiztos 

Foglalkozása 
a diktatúra előtt 

kőmüvesiparos 

ügyvéd 

ujságkiadóhivatali 
tisztviselő 

mezőgazdasági munkás-
és lapszerkesztő 

ácsmester, szakszervezeti 
és párttitkár 

orvos 

földmunkás, a föld
munkás-szövetség 

titkára 

tanár 

banktisztviselő 
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Vallása 

ref. 

izr. 

izr., utóbb 
felekezet

nélküli 

unit. 

ref. 

izr. 

gör. kath. 

izr. 

izr. 

Születési helye 

Kiskunhalas 

Gersefalva 

Kecskemét 

Orosháza 

Nagyvárad 

Udvarnok 

Szatmárnémeti 

Nagytétény 

Budapest 

Életkora 

42 éves 

47 éves 

40 éves 

50 éves 

40 éves 

39 éves 

50 éves 

43 éves 

28 éves 

1 
J e g y z e t 

Megszökött 

Megszökött 

Megszökött 

Bűnvádi eljárás megszűnt 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
jogerősen halálra ítélte, oroszoknak 

kiadatott 

Megszökött 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
jogerősen életfogytigtartó fegyházra 

ítélte, oroszoknak kiadatott 

Megszökött 

» Megszökött 
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N é v 

Kunfi Zsigmond 

Lukács György 

Bokányi Dezső 

Fiedler Rezső 

Kun Béla 

Ágoston Péter 
(előbb Augenstein) 

Rákosi Mátyás 

Haubrich József 

Pogány József 

Ügyköre a diktatúra alatt 

III/21—VI/24. közoktatásügyi 
népbiztos 

111/21—IV/5. a közoktatásügyi 
népbiztos helyettese, IV/5—VI/24. 

közoktatásügyi népbiztos 

111/21. munkaügyi népbiztos, 
IV/5—VI/25. munkaügyi és 

népjóléti népbiztos 

III/21—IV/5. munkaügyi népbiz
tos helyettese, IV/5—VI/24. 

hadügyi népbiztos 

W/21-től a bukásig külügyi 
népbiztos 

III/21—IV/5. a külügyi népbiztos 
helyettese, IV/5—VI/24. külügyi 

népbiztos, VI/24. igazságügyi 
népbiztos 

III/21—IV/5. a kereskedelmi nép
biztos helyettese, IV/5—VI/24. 
a sociális termelés népbiztosa 

W/21—IV/5. a kereskedelmi nép
biztos helyettese, IV/5—VI/24. 

hadügyi népbiztos 

III /21— IV/5. hadügyi népbiztos, 
IV/5—VI/24. külügyi népbiztos, 

VI/24-től közoktatásügyi 
népbiztos 

Foglalkozása 
a diktatúra előtt 

középiskolai tanár, 
hírlapi ró 

iró 

kőfaragó, hírlapíró, a 
bpesti ker. munkás-

biztositó pénztár 
helyettes igazgatója 

vasesztergályos 

ker. munkásbiztositó 
pénztári tisztviselő és 

hirlapiró 

jogtanár 

vasöntő, munkásbizt. 
pénzt, tisztviselő, szak

szervezeti titkár 

ügyvédjelölt, hirlapiró 
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Vallása 

izr., utóbb 
ref. 

izr., utóbb 
ref. 

rkath. 

rkath. 

izr. 

rkath. 

izr. 

rkath. 

izr. 

Születési helye 

Nagykanizsa 

Budapest 

Budapest 

Szilágycseh 

Zsombolya 

Detta 

Budapest 

Életkora 

43 éves 

36 éves 

48 éves 

35 éves 

45 éves 

28 éves 

36 éves 

38 éves 

J e g y z e t 

Megszökött 

Megszökött 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
jogerősen halálra itélte, az oroszoknak 

kiadatott 

Megszökött 

Megszökött 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
jogerősen halálra itélte, az oroszoknak 

kiadatott 

Megszökött 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
jogerősen halálra itélte, az oroszoknak 

kiadatott 

Megszökött 
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N é v 

Szántó Béla 

Szamuelly Tibor 

dr. Rónai Zoltán 

dr. Láday István 

Böhm Vilmos 

Hevesi Gyula 

Dovcsák Antal 

Kalmár Henrik 
(előbb Kohn) 

Erdélyi Mór 

Ügyköre a diktatúra alatt 

M/21-től végig hadügyi népbiztos 

111/21—IV/5. hadügyi népbiztos 
helyettese, IV/5—VI/24. közok

tatásügyi népbiztos 

III/21—VI/24. igazságügyi nép
biztos, VI/24. belügyi népbiztos 

helyettese 

III/21—IV/5. igazságügyi nép
biztos helyettese, IV/5—VI/24. 

igazságügyi népbiztos 

III/21—IV/5. socializálási nép
biztos, IV/5—VI/24. hadügyi 

népbiztos 

III/25—IV/5. socializálási nép
biztos helyettese, IV/5—VI/24. 
a socialis termelés népbiztosa 

IH/21—IV/5. a socialis termelés 
népbizt. helyettese, IV/5—VI/24. 
socialis termelés népbiztos, VI/24. 
a kormányzó tanácsi elnök hely. 

IH/21—VI/24. végig ideiglenes 
német népbiztos 

IH/21—VI/24. közélelmezési 
népbiztos 

Foglalkozása 
a diktatúra előtt 

hírlapíró 

ügyvéd 

igazságügyi 
min. tanácsos 

vas- és fémmunkás 

vegyészmérnök 

vasesztergályos, 
a ker. munkásbiztositó-

pénztár tisztviselője, 
a vas- és fémmunkás

szövetség elnöke 

nyomdász és hírlapíró 

fogyasztási szövetkezeti 
igazgató 
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Vallása 

izr. 

izr. 

izr. 

rkath. 

izr. 

izr. 

rkath. 

izr. 

izr. 

Születési helye 

Nyíregyháza 

Budapest 

Kecskemét 

Budapest 

Ungvár 

Budapest 

Pozsony 

Pólyáivá 

Életkora 

35 éves 

29 éves 

42 éves 

49 éves 

35 éves (?) 

33 éves (?) 

40 éves 

50 éves 

35 éves 

J e g y z e t 

Megszökött 

Öngyilkos lett a diktatúra bukása után 

Megszökött 

Megszökött 

Megszökött 

Megszökött 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
által jogerősen életfogytigtartó fegy
házra ítélve; az oroszoknak kiadatott 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
által jogerősen életfogytigtartó fegy
házra ítélve; az oroszoknak kiadatott 

Megszökött 
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N é v 

Illés Artúr 

Kondor Bernát 

Szabados Sándor 
(előbb Freistadtl) 

dr. Guth Antal 

Lengyel Gyula 

Stepán Ágoston 

Kelen József 
(előbb Klein) 

Bajáki Ferenc 

Bolgár Elek 

Ügyköre a diktatúra alatt 

III/21—IV/5. a közélelmezési 
népbiztos helyettese, IV/5-VI/24. 

közélelmezési népbiztos 

IV/5—VI/24. közélelmezési 
népbiztos 

IV/5—VI/24. közoktatásügyi 
népbiztos 

IV/5—VI/24. munkaügyi és nép
jóléti népbiztos, VI/24. munka
ügyi és egészségügyi népbiztos 

III/21-től az osztr.-magyar-bank 
kormányzója^ IV/5-től pénzügyi 
népbiztos, VI/24. a népgazda

sági tanács elnöke 

ÍV/5—VI/24. végig ideiglenes 
ruszin népbiztos 

IV/5—VI/24. a socialis termelés 
népbiztosa 

IV/9—VI/24. a socialis termelés 
népbiztosa, VI/24. a népgazda
sági tanács elnökségének tagja 

VI/24. a külügyi népbiztos 
helyettese 

Foglalkozása 
a diktatúra előtt 

az Ált. Fogy. Szöv. 
tisztviselője 

az Ált. Fogy. Szöv. 
igazgatója 

hírlapíró, kerületi 
munkásbiztositó pénzt. 

tisztviselő 

orvos 

kereskedelmi iskolai 
tanár 

ügyvéd 

mérnök, a budapesti 
villamos vasutak 

alkalmazottja 

műlakatossegéd, 
tölténygyári munkás, 
szakszervezeti titkár 
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Vallása 

izr. 

izr. 

izr. 

izr. 
utóbb 
rkath. 

izr. 

gör. k. 

izr. 

rkath. 

izr. 

Születési helye 

Budapest 

Zimony 

Komárom 

Szamoskórod 

Szatmárnémeti 

Nagybocskó 

Kecskemét 

Kassa 

Életkora 

39 éves 

45 éves 

37 éves 

32 éves 

45 éves 

27 éves 

36 éves 

26 éves 

J e g y z e t 

Megszökött 

Megszökött 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
által jogerősen életfogytigtartó fegy
házra ítélve; az oroszoknak kiadatott 

Megszökött 

Megszökött 

Bűnvádi eljárás megszűnt 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
által jogerősen életfogytigtartó fegy
házra ítélve ; az oroszoknak kiadatott 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
által jogerősen életfogytig tartó fegy
házra ítélve; az oroszoknak kiadatott 

Megszökött 
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N é v 

Alpári Gyula 
(Ádler Mózes) 

Mausz Rezső 

Horovitz Jenő 

Hevesi Ákos 

Vincze Sándor 

Preusz Mór 

Dienes Sándor 

Biró Dezső 

Seidler Ernő 

Ügyköre a diktatúra alatt 

VI/24-től külügyi népbiztos 
helyettese 

VI/24-től a külügyi népbiztos 
helyettese 

VI/24-től a külügyi népbiztos 
helyettese 

helyettes népbiztos 
a földmüvelésügyi népbiztosságnál 

III/21-től várősi népbiztos 

HI/21-től városi népbiztos 
pár hétig 

111/21-tői városi népbiztos 

HI/21-től politikai népbiztos 

HI/21-től politikai népbiztos 

Foglalkozása , 
a diktatúra előtt 

újságíró a Neues 
Politisches Volksblattnál 

betűszedő 

gazdasági alkalmazott, 
gazdatiszt 

hirlapiró 

szakszervezeti titkár 

fővárosi tisztviselő 

a Népszava tisztviselője 

hivatalnok 
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Vallása 

izr. 

rkath. 

izr. 

izr. 

izr. 

izr. 

rkath. 

izr. 

izr. 

Születési helye Életkora 

, Dunaföldvár 

Bácsalmás 

• 
Kismajsa 

Ungvár 

41 éves 

41 éves 

45 éves 

' jfefte • 

42 éves 

40 éves 

35 éves 

37 éves 

33 éves 

J e g y z e t 

Megszökött 

ki. 1 év és 6 hóra ítéltetett és 
internáltatott 

A forradalmi kormányzótanács nevezte 
ki. Vele szemben a kir. ügyészség 
megszüntette a nyomozást. Az ellene 

indított eljárás alatt fogva volt 

A budapesti kir. büntető törvényszék 
áltat jogerősen 1 év és 8 hó fogházra 
itéftetett el. A forradalmi kormányzó

tanács tagja nem volt 

A forr. kormányzótanács nevezte ki 
^ Budapestre. 

Megszökött 

A forr. kormányzótanács nevezte ki 
Budapestre. Letartóztatva nem volt, 
1920. április havában Budapestről távo
zott,- távozása után ellene lázadás bün
tette miatt nyomozólevél bocsáttatott ki. 

A forr. kormányzótanács nevezte ki 
Budapestre. 
Megszökött 

A forr. kormányzótanács nevezte ki 
a rendőrséghez. 

Eljárás ellene megszűnt 

A forr. kormányzótanács nevezte ki 
a rendőrséghez. 

Megszökött 

( 
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Megjegyzések : 
Az úgynevezett forradalmi kormányzótanács 1919. március hó 21. nap

ján a munkás- és katonatanács határozata alapján alakult meg. 
Április hó 5-én a forradalmi kormányzótanács megszüntette a helyettes 

népbiztosi intézményt és a saját hatáskörében alakította át a forradalmi 
kormányzótanács összetételét. 

A tanácsok országos gyűlése által megválasztott szövetséges központi 
intéző bizottság 1919. évi június hó 24-én délelőtt (tehát az ellenforradalom 
kitörése előtt) újra megválasztotta a népbiztosokat, továbbá a népgazdasági 
tanács elnökségét és az ellenőrző bizottság tagjait. A népgazdasági tanács 
tagjai : Varga Jenő, Nyisztor György, Lengyel Gyula és BajáJci Ferenc lettek, 
akik egyszersmind népbiztosokká választattak meg. A népgazdasági tanács 
főosztályainak élére a forradalmi kormányzótanács a következőket helyezte, 
illetve nevezte ki : 

í Varga Jenő 
I. általános gazdasági főosztály · · · { Hamburger Jenő 

II. földmivelésügyi főosztály Vántus Károly 
III. a sociális termelés főosztálya . . . . Dovcsák Antal 
IV. pénzügyi főosztály Székely Béla 
V. közellátási főosztály Kulcsár István 

VI. közlekedési főosztály Bodo Richard 
VII. a gazdasági szervezés főosztálya . . . Lengyel Gyula 

VIII. középitési főosztály Garbai Sándor 
IX. munkásügyi főosztály Bajáki Ferenc. 

Megválasztotta továbbá a központi intéző bizottság az u. n. ellenőrző 
bizottság tagjaiul 1919. évi június hó 24-én délelőtt VanczáJc Jánost, Hajdú 
Gyulát (Pécs) és Rákosi Mátyást. Ugyanakkor kimondotta a központi intéző 
bizottság azt is, hogy a hadsereg főparancsnoka hivatalból tagja a kormány
zótanácsnak. 

A munkás- és katonatanács rutén népbiztossá 1919. március hó 21-én 
Ssahó Oresstet választotta meg, ez azonban nem fogadta el a kinevezést. 

Az igazi vezetők, kik a diktatúra szellemét és módszerét adták s akiktől 
a bitorolt hatalom gyakorlásának mikéntje függött, szóval : akik az erőszakos 
és véres eszközök alkalmazásának igazi szószólói és vezérei voltak, a követ
kezők : Kun Béla, Szamuelly Tibor, Vágó Béla, Lukács György, Pogány József, 
Szántó Béla, Vántus Károly, Bokányi Dezső, dr. Landler. Jenő és Alpári 
Gyula népbiztosok. 

Valójában ez a tíz ember kormányozta 133 napon át 
Magyarországot. 


