
a volt vádlottak elmondták emlékeiket, itt az ideje, hogy a volt bí-
rák is megszólaljanak, fiára nézve, tőle megerősítést várva egyre 
csak ismételte a volt bíró, ügyészségi elnök, a mai ügyvéd: ,JLincs 
itt az ideje erről beszélni. Más újságírónak sem nyilatkoztam. Egy kis idő 
van még hátra á nyugdíjig. Addig elvagyok az ügyeimmel... Mindig lel-
kiismeretemnek megfelelően, a törvények szellemében cselekedtem. 
Egyébként meg el lehet olvasni a Perbíró-ügy történetét..." 

- A mai bírói gyakorlattal foglalkozzanak. Arról - látja - érdemes 
lenne írni - szólt közbe elterelő hadmozdulatként vitánkba a fiú. 
Jó ötlet, de valahol korábban, mondjuk az elmúlt évtizedek joggya-
korlatával, kéne kezdeni. 

A MEFESZ-ÜGYRŐL 

Dr. Móricz Béláné ma nyugdíjas, szabadidejében tévét néz, kötö-
get, társadalmi munkában jogtanácsot ad. 1945 előtt - mint mond-
ja - nő létére kétszer kikötötték, mert tagja volt a kommunista 
pártnak. 1954-ben a népfront városi titkára volt, 1957 áprilisában 
került a bíróságra. Jogi végzettséget a szegedi tudományegyetemen 
szerzett. 1957 augusztusától (politikai színezetű) büntetőügyekkel, 
1960-tól - saját kérésre - polgári ügyekkel foglalkozott. Az '56 utá-
ni, megyét jellemző szervezkedéses, izgatásos ügyekről, a bíró fele-
lősségéről beszélgettünk. 
- A bíró csak a törvénynek van alárendelve, semmi külső behatás, 
vagy nyomás nem érheti, nem befolyásolhatják atekintetben, ho-
gyan és milyen ítéletet hozzon. Ez az alapelv - jelentette ki beszél-
getésünk elején. 

- Ezen elv érvényesülésének mikéntjéről, nyilván, bőséges tapasz-
talatokat szerzett bírói működése alatt. Hogyan lehetséges, hogy 
frissem kinevezett bíróként, gyakorlat nélkül, rögtön büntető-
ügyekkel kezdett foglalkozni? 
- 1957-ben nagyon sok volt a büntetőügy, s a polgári bírók egy ré-
szét is beosztották ezeket tárgyalni. Legalább tízen tárgyaltunk bün-
tetőügyeket. Az volt az alapállásom, hogy a vádlott is ember. így az 
első dolgom minden tárgyalás kezdetén az volt, hogy a vádlottról 
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levettettem a bilincset, s ezt mondtam neki:,parancsoljon, foglaljon 
helyet." Épp a MEFESZ-ügy egyik vádlottja, Tóth olyan megjegy-
zést is tett a védőjének, hogy nem tud nekem hazudni, mert olyan 
rendes vagyok. Ezt a védő, Rényi Miklós mondta nekem vissza, az 
ügy tárgyalása után. 

- Hogyan emlékszik vissza az úgynevezett MEFESZ-ügy tárgya-
lására? Bírói praxisában „hányadik ügy' az 1956. október 16-án, 
Szegeden megalakult diákszervezet vezetőinek pere? Ez előtt is 
tárgyalt politikai jellegű ügyeket? 
- Nem jelentős ,.izgatásos ügyeket - négyet-ötöt - előtte is kaptam. 
Ezek büntetési tétele első fokon 2-től 8 évig terjedő börtönbüntetés. 
A MEFESZ-ügy azért jelentős a praxisomban, mert „szervezkedés vezeté-
se" volt a másodrendű vádlott minősítése, aminek halál a büntetési tétele. 
A többieket „szervezkedésben való részvétellel", „izgatással" vádolták. Az 
ügynek volt egy „nulla-nullás", azaz államtitkot jelentő része is -
ez volt a legnagyobb baj. Erről a részéről nem beszélhetek. Az volt 
általános szokás, hogy a letartóztatott vádlottak a tárgyalási szünet-
ben csak a bíró engedélyével beszélhettek a hozzátartozóval, kaphat-
tak valamit. A vádlottak között szerepelt Budo Ágoston keresztfia is, 
akinek ezekben a szünetekben hoztak ennivalót. A tárgyalás hosszan 
tartott, mert 11 vádlott és nagyon sok tanú szerepelt az ügyben. 
A legsúlyosabb büntetés, amit kiszabtam, 10 év, a legenyhébb 2 év 
börtön volt, mert az összes enyhítő körülményt figyelembe vettem. 
Az ítélet meghozatala után felhívott valaki telefonon, azt állította, 
hogy a rendőrkapitányságról beszél és a személyi adataimat kérte. 
Én azt válaszoltam, másnap jöjjön be a bíróságra, ott igazolom ma-
gam, majd megkérdeztem, miért telefonalt. Azt válaszolta, azért, 
mert túl enyhe ítéletet hoztam. Másnap természetesen nem keresett 
senki a hivatalomban. A telefonáló - gondolom - meg akart ijeszte-
ni. Az esetet elmondtam a megyei bíróság akkori elnökének is. 

- A MEFESZ-üggyel kapcsolatban előzetesen kapott „iránymuta-
tást", vagy útmutatást, hogyan tárgyalja, hogy ítélkezzék? 
- Nem. A bíróságon arról voltam híres, nekem nem lehetett monda-
ni semmit, mert az volt az alapállásom, hogy hagyják rám, az embe-
reket úgy bírálom, amilyenek, a büntetés kiszabásában addig megyek el, 
amíg a lelkiismeretem és a törvények adta lehetőségek megengedik. A bírák 
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fiiggetlenül dolgoztak egymástól, így nem tudom, a többiek kaptak-e utasí-
tást vagy nem az általuk tárgyalt ügyekben. Nekem az volt a szerencsém 
a többiekkel ellentétben, hogy az én ítéleteimet az ügyész nagyon rit-
kán fellebezte meg. Ennek az oka az volt, hogy a tényeknek megfele-
lően mérlegeltem a bizonyítékokat, a megtörtént események tükré-
ben, vagyis az embereket úgy kell elfogadni, ahogy vannak. 

- Tehát az ön által tárgyalt ügyek egyike esetében sem fordult elő, 
hogy az ítélet súlyosságát befolyásolandó nyomást gyakoroltak önre? 
- Működésem másik „nagy ügye", a „gyulai-ügy" esetében igen. 
A Gyulán létrejött forradalmi bizottságnak - az országban egye-
dülállóan - párt összekötője is volt, ráadásul ottani ügyész szemé-
lyében. Az ottani nemzetőrség parancsnoka pedig rendőrkapitány 
volt, aki szinten tagja volt a forradalmi bizottságnak. Az első négy 
vádlottat szervezkedéssel, az ötödiket izgatással vádolták, s az 
ügyet a gyulai megyei bíróság tárgyalta. Az elsőrendű vádlottra 12 
év börtönbüntetést szabtak ki. A vádat tudomásom szerint az az 
ügyész képviselte, aki a már említett összekötő volt. Ezen eljárás-
jogi szabálysértés miatt az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság hatályon 
kívül helyezte, s a szegedi megyei bíróságot rendelte ki. így kerül-
tem ebbe az ügybe, Tóth Péter volt az ügyész. Amikor még csak a 
vádlottak kihallgatásánál tartottam, akkor Fodor, a megyei bíróság 
elnöke közvetített egy üzenetet, hogy estére vár a járási pártbizott-
ság titkára, mert beszélni akar velem. Elmentem, de kiderült, nem 
csak a titkár, hanem az egész járási párt vb kérte a találkozót. El-
mondták: remélik, ugyanazt az ítéletet hozom, mint az előző bíróság. 
Erre közöltem, hogy nyilatkozni nem tudok, mert csak a vádlotta-
kat hallgattam ki, egyébként meg azt az ítéletet hozom, amit a lel-
kiismeretem diktál. Hosszú vita után elmentem... A mindig zsú-
folt tárgyalóterem hangulatából úgy ítéltem meg, mindenki a 
vádlottaknak drukkol a város, a járás, a megye vezetőivel szemben. 
Kétszáz tanút hallgattam ki az ügyben. Egyik napon arra lettem 
figyelmes, hogy az egyik funkcionárius cédulát ad át egy másik-
nak. A cédulát elkoboztam. Az állt rajta, hogy „a vallomását nem 
úgy tette meg, ahogy mondtuk neki". Én ezt jegyzőkönyveztem. 
Az ítélethirdetés előtt a Békés megyei első titkár is hívatott, hogy 
az előzetes ítéletet hozzam meg én is. Az elsőrendű vádlottat, Nád-
házit, a gyulai városi forradalmi bizottság elnökét nem szervezkedés 
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miatt mondtam ki bűnösnek, hanem - bizonyos kijelentései miatt 
- izgatásban. Ekkor már másfélévet ült előzetes letartóztatásban. 
Két évre ítéltem azzal, hogy az másfél évvel kitöltetett, s azonnal 
szabadlábra helyeztem. A másodrendű vádlottnak adtam 1,5 évet, 
a harmad- és negyedrendűnek Btá. 56 §-t, azaz megállapítattam, 
hogy bűnös, de büntetést nem szabtam ki. A letartóztatottakat 
azonnal szabadlábra helyeztem. Mikor kihirdettem az ítéletet, 
ezek az emberek leültek és sírtak. Olyan tényállást fogalmaztam, 
hogy az elsőrendű vádlottra szabott büntetést a Legfelsőbb Bíró-
ság egy évre csökkentette, azaz enyhítette. 

-Hogyan tehette ezt meg 1958-59-ben? Összefüggésben van azzal, 
hogy más megye ügyét tárgyalta? 
- Én fafejű vagyok. Nem lehet befolyásolni, a becsületem nem el-
adó. Engem a '70-es években polgári ügyben is próbált befolyá-
solni az itteni pártbizottság, de nemet mondtam Komócsin Mi-
hálynak. 

- Ha a bírói függetlenség működött, akkor hogyan lehetséges, hogy 
voltak bírák, akiket eltávolítottak, mert nem a hatalom szája íze 
szerint működtek közre politikai színezetű perekben? 
- Ebben én nem hiszek. Mert, ha egy bíró jól megindokolja ítéletét, ah-
hoz megfelelő tényállást fogalmaz, összeszedi az enyhítő és súlyos-
bító körülményeket, akkor azt nem bocsátják el. 

-Az ügybuzgó bírákat biztosan nem. 
- Nem tagadom, voltak olyan bírák, akik befolyásolhatóak lehet-
tek, nem voltak emberségesek, nem nézték az embert, nem volt 
bennük empátia a vádlott irányába, azaz akkor tulajdonképpen 
nem bíráskodtak, hanem „receptet írtak föl". így vannak olyan bí-
rák, akik ma azzal védekeznek, hogy azért nem tudtak a törvények-
nek megfelelő, de tisztességes ítéleteket hozni, mert „megfélemlí-
tették" őket. 

- Ők azok, akik ma nem vállalkoznak a nyilvánosság előtt arra, 
hogy beszéljenek? 
- Igen. Egy részük arra törekedett, hogy a pozícióját erősítse. Most 
megváltozott a helyzet: '56 nem ellenforradalom, hanem népfelke-
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lés, ebből következően most azt mondják, kényszerítették őket ar-
ra, hogy ilyen vagy olyan ítéletet hozzanak. Az tény, a nyomásgya-
korlás - mint én is meséltem - létezett, de a bíró legyen gerinces. Nem 
teheti meg, hogy ne hallgassa meg, amit ilyen „behívatásukon" el-
mondanak, de egészen más kérdés, hogyan ítélkezik. 

- Politikai elkötelezettség is befolyásolhatja a bírót döntésében. 
Nem gondolja? Ön például MSZMP-tag volt, sőt egy időben a bí-
róságpárttitkára is. 
- A bírónak különbséget kell tenni: ez az ember mennyire bűnös, 
mit követett el, társadalmilag mennyire veszélyes a cselekménye, il-
letve mi a saját politikai meggyőződése. Magas funkcióban én nem 
voltam. 1962 vagy '63-ban megválasztottak ugyan a bíróság párttit-
kárának, de én lemondtam erről, elvi okok miatt. Elismerem emberi 
gyengeség miatt voltak, akiket befolyásolt, hogy párttagok. Egyet értek az-
zal a most érvényesülő tervvel, hogy a bírók ne lehessenek semmifé-
le pártank a tagjai. 

Szegedi Egyetem, 1989. december 4. 
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