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Feleségemnek Juditnak, kitartó szeretetéért és bizalmáért, 

lányaimnak Katának, Lucának valamint minden családtagunknak 

azzal, hogy akik ismerik a kommunisták rémtetteit, azokkal ered-

ménytelenül akarja bárki elhitetni, hogy nem fontos az igazságté-

tel. Mint ahogy azt is egyre többen tudják már, hogy nem voltunk 

és nem vagyunk bűnös nemzet.   
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Köszönetnyilvánítás 

Az anyaggyűjtésben 1997-ben és 2011-ben is sokan nyújtot-

tak nekem segítő jobbot. Támogatóim nélkülözhetetlen szakér-

telme, nem utolsó sorban pedig megtisztelő kollegialitása nélkül 

nem értem volna célt. Mivel bő tíz év telt el az első anyaggyűjtés 

óta, a lehetséges változásokat figyelembe véve, kutatásaim egy-

kori helyszíneit a nevek után zárójelbe tettem. 

Köszönettel tartozom Dr. Vargyai Gyulának, Dr. Molnár Ju-

ditnak, Dr. Szita Szabolcsnak, Dr. Bonhardt Attilának és munka-

társainak (Dr. Bonhardt Attila ezredes úr ma a HM Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatója), 

Dr. Farkas Csabának és munkatársainak (Dr. Farkas Csaba ma a 

Csongrád Megyei Levéltár főlevéltárosa), Zámbori Lászlónénak 

és munkatársainak (Belügyminisztérium Irattára), Toronyi Zsu-

zsannának (Nemzeti Zsidó Múzeum és Levéltár), Dr. Labádi La-

jos úrnak (Szentesi Levéltár), és az Új Magyar Központi Levéltár 

munkatársainak. Az izraeli Yad Vashem Intézetből, első kérésem-

re Irena Steinfeldt asszony küldte el a szükséges és megcáfolha-

tatlan dokumentumokat, de az Egyesült Államok-beli Cleveland 

Public Library illetve az azon belül működő Microform Center 

Department munkatársaitól is postafordultával érkeztek meg a 

keresett iratok, fontos háttér információkkal téve teljessé a kuta-

tást. Nagyra értékelem Mezei Zsuzsanna (Újvidéki Levéltár) és 

Sándor Valéria (Zentai Levéltár) többszöri segítőszándékát. Bár 

mindent megtettek az iratok megszerzéséért, nem az ő hibájuk, 

hogy Belgrádban  mindmáig nem lehet hozzáférni a M. kir. sze-

gedi V. honvédhadtest iratanyagához, mert a szerb fél azt nem 

hajlandó magyar kutató rendelkezésére bocsájtani. 

Külön hálás köszönet illeti Zsoldos Andor családját: lányát, 

Arányi Istvánné Zsoldos Berta asszonyt, unokáját Arányi András 

urat és feleségét Balogh Julianna asszonyt a nekem megszavazott 

bizalmukért, nemkülönben az értékes segítségükért. Velük együtt 

hálával tartozom Zsoldos Péterné Durkó Katalinnak és Zsoldos 
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Dávidnak a több évtizedes barátságukért, továbbá a művem meg-

jelentetéséhez nélkülözhetetlen tanácsaikért, nemkülönben önzet-

len, feltétlen támogatásukért. 

 

Budapest, 2012. március (1997. június) 

 

Jeney Attila 

 

 
Zsoldos Andor tartalékos százados, 1942. 
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AZ ELŐSZÓ MARGÓJÁRA 

A visszatekintő történelmi tényfeltárás amelyet a Tisztelt Ol-

vasó a kezében tart, 1997-ben egy egyetemi szemináriumi dolgo-

zathoz szükséges anyaggyűjtéssel indult, majd még ez év júniu-

sában szakdolgozatként öltött végső formát, tartalmát tekintve 

azonban mindmáig érvényes. Ez a tanulmány kizárólag két igaz-

ságtalan jogi eljárás szigorúan korhű dokumentumokon, tényeken 

alapuló bemutatása. A történelmi hűség ugyanis megköveteli, 

hogy minden tisztességes magyar emberről megemlékezzünk, 

ezért tehát fontosnak tartottam nyilvánosságra hozni az általam 

kutatott kordokumentum-gyűjteményt.  

A rendszerváltás utáni Magyarországon furcsa „orwelli 

újbeszél” honosodott meg a „fősodratú, politikailag korrektnek” 

nevezett tömegkommunikációban és a szaksajtóban egyaránt. Ez 

a Horthy-Magyarország szinte elválaszthatatlan, természetes jel-

zőjének tartja a fasiszta illetve náci fogalmakat, a horthysta kato-

natiszt személyét pedig sokszor ab ovo antiszemitaként és náci-

ként kezeli. Ezen értékelés kettős mércéje nyilvánvaló: amíg a 

nácivadászok 80-90 éves embereket képesek meghurcolni – sőt 

még a jogos felmentő ítéletet is kétségbe vonni – , addig a kom-

munista, ávós pribékek, a népellenes bűncselekmények még köz-

tünk élő elkövetői mindmáig büntetlenséget élveznek, és nem kell 

tartaniuk attól, hogy bármely bíróság előtt felelniük kéne az álta-

luk elkövetett bestiális kegyetlenségekért.  

Könyvemnek azonban pont az a célja, hogy jelezze: az egyes 

„politikailag korrekt” és  megfellebbezhetetlen történész  szakte-

kintélyek megállapításaival szemben, nem minden magyar ember, 

vagy magyar katonatiszt volt 1942-ben, illetve a II. Világháború 

alatt fasiszta, sőt antiszemita. Ez a könyv nem bíráskodni kíván, 

sokkal inkább korhű, megcáfolhatatlan dokumentumok, bírósági 

eljárások iratai alapján szeretném bemutatni két, kétségtelenül 

igazságtalan per menetét. Mint a függelékben látni fogják, az ér-

telemzavaró jegyzőkönyvi helyek kiigazítását, továbbá a helyes-



Jeney Attila: A vád, ami védőbeszéd lehetett volna… 

 10 

írási hibák javítását kivéve, nem változtattam semmit az iratanya-

gon. Mindaz, amit 1997-ben feldolgoztam, most 2012-ben is ér-

vényes. A magyarországi nácivadászoknak, akiknek mindig min-

denről ugyanaz  jut az eszükbe, egyszer már tudomásul kell ven-

niük, hogy az általuk megfellebbezhetetlennek vélt „igazságon” 

kívül is van igazság; mi több, Tamási Áron szavaival élve: az 

igazságot is meg lehet szokni. A történelmi kutatást nem lehet 

csak egy – ráadásul torzító – szemüvegen át szemlélni, hiszen – 

ahogy a mondás tartja – minden éremnek két oldala van, és néha 

mégis a harmadikra esik.  

Meggyőződésem, hogy józan ésszel, valamint ép erkölcsi ér-

zékkel a Tisztelt Olvasó el tudja dönteni a rendelkezésre álló irat-

anyag alapján, hogy művemnek miért pont ezt a címet adtam. 

Igaz, megkérdezhetik, hogy miért érdekes most 2012-ben egy 

1997-ben készült tanulmány, ami ráadásul 1942-be repíti vissza 

az olvasóit? Válaszom erre az, hogy a hibát elismerni, és igazsá-

got szolgáltatni érdemtelenül meghurcolt tisztességes emberek-

nek, SOHA NEM KÉSŐ. 
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ELŐSZÓ 

Igazságot szolgáltatni soha nem késő 

Magyarországon a rendszerváltozás a hivatalos történelem-

írás tabuinak jórészét ledöntötte. Nem mindet, hiszen a könyv- és 

levéltárak mélyén jelentős mennyiségben várnak még feltárásra, a 

történelmünk vitatott korszakairól tanúskodó dokumentumok. 

Nemzedékek nőttek fel anélkül, hogy a teljesen egyoldalú törté-

nelemtanítás miatt tisztában lennének például az 1919-es 

vörösterror igaz történetével, nemkülönben az 1945 majd pedig 

az 1956 utáni moszkovita uralom magyarországi berendezkedé-

sével. Hontalanná lett, mert emigrált; elpusztult, mert vagy a 

kommunista pribékek kivégző osztagainak, vagy a börtönök áldo-

zatává lett ezrek emléke kiált változatlanul jóvátételért, minde-

nekelőtt történészi igazságtételért.  

A történetírás a pártatlan tényfeltárásra, ezáltal pedig egy 

nemzet öntudatának ápolására hivatott.  

Harag és részrehajlás nélkül, hiszen a Holocaust áldozatai 

mellett a magyar nemzet éppúgy tisztelettel kell adózzon az I. 

Világháború, majd az ezt követő vörös terror halottainak, mint 

ahogy meg kell örökítse a II. Világháború utáni bolsevik-

kommunista hatalomátvétel, valamint az 1956-os nemzeti forra-

dalmat és szabadságharcot követő megtorlások áldozatainak em-

lékét is. Ez a történelmi tényfeltárás természetesen rámutat – mert 

rá kell, hogy mutasson – arra, hogy hányszor és milyen szeren-

csétlenül metsződött össze történelmünk folyamán a zsidóság 

internacionalista, kommunista ideológiát valló képviselőinek sor-

sa a magyarságéval. Nem csupán az szorul tisztázásra, hogy mi 

történt a magyar zsidósággal Magyarországon például a két nagy 

világégés alatt és után, de azt is világosan kell látnunk, hogyan 

szenvedte meg ezeket az időszakokat a magyar nemzet, és milyen 

áldozatokat kellett hoznia a megmaradása érdekében.  
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Nemzetünk számára vészterhes volt az 1942-es esztendő. Ta-

gadhatatlan, hogy a zsidó lakosságot az állami adminisztráció már 

a deportálásokat megelőzően törvények útján, valamint a munka-

szolgálat bevezetésével, jelentős megkülönböztetéssel sújtotta
1
. 

Ez utóbbi intézményt azonban jóval korábban, teljesen más okból 

hívták életre, mint amely célokat később, az általam tárgyalt idő-

szakban szolgált. A pártatlan és a tényekre alapozó történettudo-

mányi kutatásoknak köszönhetően az ma már tisztán látható, hogy 

a magyar királyi hadsereg teljes keresztmetszetében, hierarchiá-

jának szinte minden lépcsőfokán (csakúgy, mint a magyar társa-

dalomban) számtalan – olykor láthatatlan – segítőkéz nyúlt a 

megkülönböztetettek felé, megannyi honfitársuk próbálta meg a 

lehetetlent: képességük szerint segíteni rajtuk. Nem egy becsüle-

tes tisztességes katonáról, vezérkari tisztről, minisztériumi tiszt-

viselőről emlékeznek meg úgy, mint akik legjobb tehetségük sze-

rint próbálták lassítani a megakadályozhatatlant
2
.  

Két sorssal szeretném tovább árnyalni a magyar társadalom-

ról bizonyos körökben tévesen kialakított, a pártatlan és tényszerű 

történészek által azonban eddig is hitelt érdemlően cáfolt azon 

képet, mely szerint a magyarság – azon belül a magyar katonaság 

– a hazai zsidósággal szemben kollektív bűnösként, elfogult vagy 

                                                      
1
 Országos Törvénytár 1938. évi május hó 29-én kiadott 6. száma, 

1938:XV. t.-c. A gazdasági élet biztosítása; 132.-144.oldal. Orszá-

gos Törvénytár 1939. évi május hó 5-én kiadott 4-ik száma, 1939: 

IV.t.-c. A zsidók gazdasági térfoglalásának korlátozásáról 129.-149. 

oldal. Országos Törvénytár 1942. évi július hó 19-én kiadott 5. 

száma, 1942:VIII. tc. Az izraelita vallásfelekezet jogállásának sza-

bályozásáról; 39. - 42. oldal. Országos Törvénytár 1942. évi szept-

ember hó 6-án kiadott 7. száma, 1942: XV. tc. A zsidók mező- és 

erdőgazdasági ingatlanairól 89.-109. oldal. A honvédelmi miniszter 

utasítása a zsidótörvénynek a magyar királyi honvédségen belül va-

ló végrehajtására 1939. szeptember 23. Sokszorosított másolat 

HIL.HM.eln. A.-1939.-I.-26 149.(47 988) 
2
 Magyar Nemzet 2000. február 19. szombat  16. oldal. Szerző: Szi-

lágyi Péter 



Jeney Attila: A vád, ami védőbeszéd lehetett volna… 

 13 

gyűlölködő lett volna. A zsidóságon segíteni akaró, két olyan ka-

tonatisztnek kívánok emléket állítani, akik az embertelenségben 

megőrizték az emberségüket. Tragikus fintora azonban a sorsnak, 

hogy azon alárendeltjeik, akiknek a sorsán együttesen enyhítet-

tek, merőben ellentétes sorsot szántak kettejüknek. A jog persze 

annyiféleképpen alkalmazható, ahány módozatot csak kortól füg-

gően, államhatalom és politikai kurzus, – ügyészségein, bírósá-

gain keresztül – mindenkori berendezkedésével, valamint tör-

vényalkotásával legitimál.  

Könyvemben a rendelkezésemre álló eredeti kordokumentu-

mok alapján két ellentétes, egymástól gyökeresen eltérő állam-

rendszer igazságszolgáltatásának tévedéseire kívánok rávilágítani, 

amelyek mindkét esetben egy és ugyanazon embernek az ártatlan-

ságát valamint a becsületét vonták kétségbe. A tévedés kézenfek-

vő: vitéz nemes Asbóth Sándor tartalékos századost 1942-ben a 

szegedi V. honvédhadtest parancsnok ügyésze előtt, még a zsidó 

munkaszolgálatosokkal szembeni emberséges magatartásáért 

fogták perbe, majd a feljelentést félretéve róttak ki rá 30 nap fog-

házbüntetést
3
; négy évvel később 1946-ban, azonban az újsütetű 

népi demokrácia népbírósága, majd a Népbíróságok Országos 

Tanácsa, ezzel éppen ellenkező előjelű cselekedet vádjával, nép-

ellenes bűntettért 1 év 6 hónapra a szegedi Csillagbörtönbe 

záratta
4
. Az eljárásban a törvényességnek még a látszatát sem 

tartották meg, a hadbírósági per iratait nem kérték be. Senkinek 

nem tűnt fel, hogy Asbóth Sándort nem ítélte el a hadbíróság, 

hanem a feljelentést félretéve “csak” fogházbüntetéssel sújtották, 

                                                      
3
 Hadtörténelmi Levéltár Fondjegyzék VI. csop. 5. fond Központi 

Építési Igazgatóság és Légierő Építési Iratok  Ü 1773/42./3 M. kir. 

szegedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze. Bizalmas! Szeged, 

1942. évi december hó 19n. Csatolandó: 1-hez:2,3,4, és 5. 7-

hez:napl.ir.  
4
 Csongrád Megyei Levéltár (Új Magyar Központi Levéltár) NOT. 

V. 1336./1946./23. szám. Budapest, 1947. évi szeptember 27. nap-

ján 
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mint ahogy azt a kérdést sem tette fel senki: hogyan lett volna 

képes egy és ugyanazon ember először a felettesével szembeszáll-

va zsidó munkaszolgálatosai életkörülményeinek javításáért ki-

állni, (nemkülönben kabaré előadásokat engedélyezni nekik), 

majd ezt követően szánt szándékkal a Borba induló menetbe be-

sorozni őket?!  

Légből kapott állítások váltak a népbírósági perben a vád 

alapjává, az ítélet pedig magáért beszélt... Pedig ez volt az a per, 

amelyben korábban a hadbíróság előtt elhangzott vád, felért volna 

a védőbeszéddel. 

 

 

 

 

 
Signum Laudis kitűntetés 
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I. rész. 

1. Hiába volt a jószándék 

A Magyar Királyi zombori honvéd állomásparancsnoksághoz 

tartozó, Magyar Királyi honvéd repülőtér építő csoport parancs-

nokságának 3. számú építő részlegéhez 1942 folyamán  vonultat-

tak be közérdekű munkaszolgálatra többnyire délvidéki, magyar 

származású zsidókat. Zomborból a 105/5. és a 105/6. jelű tábori 

munkásszázadok Bácskertesre (ma Kupuszina), majd 

Bácsszentivánra (ma Prigrevica) kerültek, ám mindkét községben 

már az elszállásolásuk gondot okozott.  

A vitéz nemes 

Asbóth Sándor tarta-

lékos százados pa-

rancsnoksága alá tar-

tozó 105/5. tábori 

munkásszázad állo-

mánya a rendelkezé-

semre álló, 1942. ok-

tóber 2.-i létszámje-

lentés adatai szerint 

összesen 214 főt 

számlált, míg a 105/6. 

tábori munkásszázad 

– amelyet Zsoldos 

Andor, szintén tarta-

lékos százados veze-

tett – 1942. szeptem-

ber 22-én 216 főt vett 

lajstromba
5
.  

                                                      
5
 Hadtörténeti Levéltár b)ü 1151/421/13 

vitéz nemes Asbóth Sándor, 1950.  
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Mindkét pa-

rancsnok harc-

edzett, többszörö-

sen kitüntetett 

tisztként került szá-

zada élére. Az ak-

kor ötvenéves As-

bóth Sándor 1914. 

augusztus elsején 

vonult be a pozso-

nyi 13. honvéd gya-

logezredhez, 

amellyel a bukovi-

nai frontra vezényelték. Egy évvel később kadett őrmesterként 

állandóan az első vonalban harcolva a Rarancze-Toporoutzi ha-

vasokban fejlövést kapott, ami miatt öt hónapig tartó kórházi ke-

zelésre szorult Czernowitzban [ma Ukrajna – J.A.] valamint a 

budapesti 17. helyőrségi kórházban, ahol lábadozása alatt 1915. 

novemberében először zászlóssá, majd 1916. január 1-jén had-

naggyá léptették elő. Egy évig tartó vasúti katonai segédszolgála-

táról már főhadnagyi rangban szerel le 1917. június elsején, a 

következő év május 20-án pedig az olasz frontra indul, ahonnan 

azonban 1918. június 24-én súlyos idegbetegként szállították elő-

ször a Linz melletti Wegscheidba, majd haza Pozsonyba. Miután 

1919. március 4-én leszerelték, állami tanítói állásában 50 száza-

lékos hadirokkantként rövidesen szabadságolták és 1920-ban be-

osztották a Magyar Cserkész Szövetséghez. Itt alapítja és szervezi 

meg a Cserkész Szövetkezetet 1921-ben, ám súlyos betegsége 

miatt csak 1926-ig bírta a munkát, miközben- ezt külön hangsú-

lyozza mind az 1951-es, mind pedig az 1956-ban írott életrajzá-

ban
6
 – meggyőződése szerint éppen a betegsége miatt, még B-

                                                      
6
 Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma Szigorúan titkos!  Z 

1983.jun.22. jelzet: V-17255 Asbóth  Sándor vizsgálati dossziéja. 

Önéletrajz! Tiszakécske 1956. október 13. (Belügyminisztérium 

Zsoldos Andor 
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listára is tették. Kezdetben egy mezőgazdasági hitelintézetnél 

főkönyvelő, később viszont építési vállalkozók kölcsönügyletei-

hez készített költségvetéseket és tervrajzokat. Kitüntetéseire való 

tekintettel 1929. júniusában vitézzé avatták. Időközben helyreállt 

egészsége lehetővé tette, hogy elfogadja a kultuszminiszter Nagy-

révre szóló községi tanítói kinevezését 1929. szeptember 14-én. 

Itt, egészen 1948. március elsejéig tanított, 1930. szeptember 1-

től  1940. október 1-ig úgyis, mint levente oktató, ám ez utóbbi 

feladatról magától mondott le. Asbóth Sándort 1934. március 4-

én tartalékos századossá léptették elő, sőt a legfelsőbb katonai 

elismerésként megkapta a „Signum Laudist”, valamint az I. osztá-

lyú, majd pedig a bronz vitézségi érdemérmet
7
. Hat évvel később 

                                                                                                           
Levéltára); Hadtörténelmi Levéltár AKVI-28/1892 Asbóth Sándor 

dossziéja 
7
 „Signum Laudis – I. Ferenc József által alapított katonai érdem-

érem (jelentése: a dicséret jele). Főként háborúban szerzett érde-

mekért, de béke idején is adták. 1917-től az osztrák császári koro-

nán kívül a magyar Szent Korona is díszítette. A második világhá-

ború végéig adományozták.” (in. Hennyey Gusztáv: Magyarország 

sorsa Kelet és Nyugat között. Vargyai Gyula jegyzete a 23. oldal-

hoz.). I. osztályú és bronz vitézségi érdemérem: ” A Vitézségi Ér-

met – 1809-ig Vitézségi Érdempénz néven – 1789-ben II. József le-

génységi kitüntetésként arany és ezüst fokozattal alapította. 1848-

ban kisebb (másodosztályú) ezüst, 1919-ben bronz fokozattal bőví-

tették. Vitézzé avatták: ”A korszak [1920-1944] elsőként létreho-

zott kitüntető intézménye a Vitézi Szervezet volt. Igaz, alapszabály-

terve eredetileg Vitézi Rend címmel került megvitatásra, de a mi-

niszter-tanács – nehogy a királyi jogkört sértő rendalapításként le-

hessen értelmezni – a Vitézi Szervezet vagy Intézmény megjelölés 

mellett döntött. A "vitézség" területi szervezeten alapuló, örökölhe-

tő földjuttatással, s bizonyos közszolgálatok teljesítési kötelezettsé-

gével járt. (...) A vitézzé avatandókat az első világháborúban kitűnt 

tisztek és legénység köréből választották ki. Szervezeteiket az or-

szágos Vitézi Szék fogta össze, főkapitányuk Horthy Miklós volt. 

Egységes jelvényt viseltek.” ( in. Makai Ágnes – Héri Vera: Kitün-

tetések. Zrínyi Kiadó Budapest 1990. (33.o.) II. József császár 
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váratlanul 1940. augusztusában először Szegedre, majd ez év ok-

tóber 6-tól december 10-ig Nagyváradra rendelték be fegyvergya-

korlatra, nem sokkal később pedig 1941. április 11-től május 5-ig 

a kiskunfélegyházi katonai közigazgatási parancsoksághoz ve-

zénylik. Röviddel ezután megérkezett az a behívó, amelynek egy 

általa soha nem kért, sőt nem is vágyott, ráadásul több éves meg-

hurcoltatással járó beosztást köszönhetett. 

Új állomáshelyére, a zombori repülőtér parancsnokságra 

1941. június 12-én Szegedről, immáron táborparancsnokként ve-

zényelték át. Asbóth 1943. november 22-ig tartó szolgálatát min-

den bizonnyal megkeserítette a hadbírósági tárgyalása, de termé-

szetesen nem gondolhatta, hogy a vele szemben felmerült  vádak 

– amelyeket hitelt érdemlően nem tudtak bizonyítani a vád képvi-

selői –, egyszer a Népbíróság előtt per-, mi több sorsdöntőek le-

hetnek számára. 

* 

                                                                                                           
1789-i évben rendeletet adott ki, amely szerint „az őrmesterek és az 

ezeknél alsóbb rendű legénységnek az ellenség előtt tanúsított vitézi 

tettei nyilvános becsületjelvénnyel és ezzel kapcsolatos pótdíjjal ju-

talmaztassanak. E célból arany és ezüst vitézségi érem alapít-

tassék.” A kerek nemesfém érem a mindenkori uralkodó arcképét 

viselte. Hátlapján a "Fortitudini" felirattal készült, és piros-fehér 

hadiszalagon volt viselhető. 1848-ban V. Ferdinánd császár és ki-

rály a "kisezüst", 1915-ben pedig Ferenc József császár és király a 

bronz vitézségi éremmel gyarapította a sorozatot. IV. Károly király 

1917-ben elrendelte, hogy az arany és a "nagyezüst" érmet tisztek is 

elnyerhessék. Az első világháború során az Arany Tiszti Vitézségi 

Érmet 189 tiszt nyerte el, közülük 100 magyar. 1939-ben a legény-

ségi állományúak részére négy fokozattal alapította a vitéz nagybá-

nyai Horthy Miklós kormányzó a Magyar Vitézségi Érmet, majd 

1942-ben a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet a tiszti állomány 

részére. (in: Történelmi Vitézi Rend honlapjáról letöltve: 2011. jú-

lius 14. 14:42. http://www.vitezirend.co.hu/Tradition/vitezsegi.htm;  
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A két századparancsnok alá tartozó közel félezer ember, több 

más munkásszázaddal – köztük a román nemzetiségi 1001. és 

1002. számú munkásalakulatokkal – együtt a zombori repülőté-

ren, mostoha körülmények között, földmunkákat végzett és vas-

utat épített. Asbóth százados a honvédelmi miniszter hatályos 

rendelete szerint – miután felmérte századának élet- és munkakö-

rülményeit –, 1942. augusztus 4-én jelentésben fordult a Közér-

dekű Munkaszolgálat Országos Felügyelőjéhez (Kmof)
8
. Ebben 

tiszti kötelességének eleget téve, ismertette felettesével a két szá-

zad körletében uralkodó áldatlan állapotokat. Leveléből kiolvas-

hatóan egész Bácskertesen nem talált olyan épületet, amelyben a 

zsidó munkaszolgálatosokat elkülöníthette volna. A század hat-

van százalékát még szeptemberben is nyitott fészerekben elszállá-

solni kénytelenként a százados arra hívta fel a figyelmet, hogy 

mihelyst télire fordul az idő, a lakosság közé kellene beosztania 

alárendeltjeit. Úgy vélte, hogy ez romboló hatást gyakorolna a 

lakosságra, ezért a munkahelyen barakkok építését javasolta arra 

hivatkozva, hogy így naponta átlag 800-1000 munkaórát takaríta-

nának meg, és nem kellene embereinek napi 10-11 kilométert 

menetelniük.  

A körülményekhez képest nem kért sokat, hiszen kizárólag az 

általa elkészített tervek, valamint a nyolc tiszti és munkás barakk 

felépítéséhez szükséges engedélyt, egyúttal pedig az anyag kiuta-

lását várta volna el, mivel szavai szerint számíthatott a munkás-

századok szakembereinek, tagjainak munkájára. Bizonyára úgy 

vélte, meggyőzheti feletteseit ha elmondja, hogy a barakkok épí-

tési költsége többszörösen megtérül: nem kell a beszállásolásért 

fizetnie a hadseregnek, az épületek és anyaguk időtállóan megma-

radnak, a hosszú menetelés pedig nem vonja el a munkától a szá-

zadokat; ily módon – összegezte véleményét a parancsnok – a 

                                                      
8
 Hadtörténelmi Levéltár Budapest Fondjegyzék VI. csop. 5. fond 

Központi Építési Igazgatóság és Légierő Építési Iratok M. kir. 

105/6. Tábori munkás század parancsnokság Bizalmas! 10/stg. 

1942. szám. 
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bakancsokat nem koptatják el, tehát a Kincstárnak takarékoskod-

nak. A későbbi tanúvallomásokból kiolvashatóan, a két század 

munkaszolgálatosainak volt mit tenniük: az 1500 méterre jutó tíz 

fordulóval napi 30 kilométert kellett megtenniük, sokszor sérvet 

kapva a vágányról kiugrott 56 mázsás csillék visszaemelésétől, 

nem beszélve a földmozgatással járó munkáról, mi több, a szállá-

sukig tartó 42-43 kilométeres gyalogmenetről.  

Tarthatatlannak minősítve az állapotokat, a századparancs-

nok a barakkok felépüléséig sátrakat kért ideiglenes megoldás-

ként, hogy embereit elfogadhatóan tudja elhelyezni. Tíz nap múl-

va ugyan arról tájékoztatták, hogy jelentését felterjesztették a 

honvédelmi miniszterhez, augusztus 21-én este hétkor mégis pa-

rancs érkezett Pohly Elemér alezredestől: ennek értelmében más-

nap reggel öt órára mindkét munkásszázad teljes állományát ki 

kellett volna költöztetni a repülőtér szabad ege alá. Asbóthnak 

tudomására jutott, hogy az alezredes aznap este Apatinban vacso-

rázik, ezért személyesen kereste fel arra számítva, hogyha szóban 

erősíti meg a jelentésében leírtakat, jobb belátásra tudja bírni 

Pohlyt. Az alezredes azonban rövid úton távozásra szólította fel 

őt figyelmeztetvén, hogy „fehér asztalnál nem kíván tárgyalni”. 

Nem mulasztva el a feljebbvaló iránti kötelezettségét, Asbóth azt 

válaszolta, hogy elutazása előtt rendes foglalkozást adott a mun-

kásszázadoknak, ily módon nem áll módjában végrehajtani a pa-

rancsot. Mivel ezért másnap reggel Pohly alezredes haditörvény-

szék előtti felelősségre vonással fenyegette meg őt, eljárásának 

indokait papírra vetve, levélben fordult a Magyar királyi V. had-

test(sic!) parancsnoksághoz.
9
 Mint írja, a honvédelmi miniszter 

                                                      
9
 16/sgt.-1942 szám ü 1773/1942/1. M. kir. szegedi V. hadtest pa-

rancsnokságnak Bácskertes 1942 augusztus hó 22. in M. kir. szege-

di V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze Ü. 1773/42 I. Előadói ív 

m.kir.105/5.tábori munkásszázad állományába tartozó vitéz nemes 

Asbóth Sándor szds. és társai ellen Ktbtk.133.§.miatt folyamatban 

levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 421458.-Athenaeum, Buda-

pest,1942. III. D-10.ut.2.§., I. minta Hadtörténelmi Levéltár 
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döntése előtt nem akart cselekedni, a továbbiakban pedig arra 

hivatkozik, hogy tudomása szerint az alezredes csupán a munkára 

átadott idő alatt rendelkezik a munkásszázadok állománya felett 

kizárólag a munka érdekében, míg az élelmezést, az elszálláso-

lást, és minden egyéb mást érintő kérdésben a századparancsnok, 

azaz ő maga dönt.  Úgy vélte, az alezredes csak feljebbvalója, és 

nem elöljárója. Körültekintéséről és felelősségérzetéről tanúbi-

zonyságot adva Asbóth Sándor azt is közölte a hadtestparancs-

noksággal, hogy a repülőtéren a szabad ég alatt azért lehetetlen 

elszállásolni az embereket, mert kizárólag egyetlen kút áll a ren-

delkezésükre, ily módon ebből vagy isznak, vagy mosakodnak. 

Levelében utal a honvédelmi miniszter ez idő tájt kiadott rendele-

tére is hangsúlyozva azt, hogy mind a védelmi tárca első emberé-

nek, mind pedig felettes parancsnokságainak hozzá eljuttatott 

bizalmas rendeletei „igyekeznek kerülni minden olyan lépést, 

mely a zsidóságnak a munkaszolgálattal kapcsolatban propagan-

dára adhat anyagot.” Jelentésében a századparancsnok vállalja a 

felelősségre vonás ódiumát, de tettének megítélését a feletteseitől 

várja. A kérdés a hadbírósági tárgyaláson nem egyszer fölvetődik 

még, addig azonban érdemes megismerni Nagybaczoni Nagy 

Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter 1942. szeptember 11-

én a munkásszázadok szervezéséről és kiképzéséről az összes 

hadtest és kerületi parancsnokságnak, valamint az összes közér-

dekű munkaszolgálatos és kisegítő munkaszolgálatos zászlóalj 

pótszázadparancsnokságnak szóló rendeletét.  

A honvédelmi miniszter előírásának (120 780. szám. eln. 

KMOF-1942)
10

 értelmében az elhelyezés abban az esetben változ-

tatható meg, ha a közérdekű munkaszolgálatos század a számára 

                                                      
10

 A Honvédelmi Minisztérium rendelete a munkásszázadok szervezé-

séről és kiképzéséről; M. Kir. Honvédelmi Miniszter 120 780. 

szám. eln. KMOF-1942. Budapest, 1942. évi szeptember hó 11-én. 

in. Karsai Elek: Fegyvertelenül álltak az aknamezőkön I-II. Buda-

pest 1962. Kiadta a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. 96.- 

103. oldal. 
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békehelyőrségben kiutalt szálláshelyen túlzsúfoltság miatt nem 

férne el, hiszen ez a kiképzés és a fegyelem rovására menne. Ez 

esetben tehát kihelyezést lehet kérni a területileg illetékes hadtest 

vagy kerületi parancsnokságoktól, ám a helyet változtató egység 

csak olyan területre telepíthető ki, ahol „szakkiképzésre alkalmas 

lehetőség (gyak. tér, víz) rendelkezésre áll.” Továbbá „a zászló-

aljparancsnok ellenőrzési lehetőségeinek megkönnyítésére, a 

zászlóaljat a békeállomáshelyéhez közel kell kihelyezni, sőt szük-

séges a vasúti összeköttetés.” Arról nem beszélve, hogy három 

hónappal később a honvédelmi tárca vezetője erdélyi szemléjéről 

visszatérve 1942. december 19-én „Bizalmas! Parancsnok saját 

kezű felbontására!”
11

 jelzéssel ellátott utasításában a századok 

elhelyezésével kapcsolatban a következőkre hívja fel a parancs-

nokokat: 

„(...) Az egyik táborszerű elhelyezésnél a fűthető férőhe-

lyeket csak december hó közepére készítették el. Az ilyen 

eljárás nem emberséges és azt mutatja, hogy a parancs-

nok alárendeltjeiről nem gondoskodik, s így a kellő 

munkateljesítményt sem tudja elérni. Az elhelyezésnek 

mindenkor az időjáráshoz kell igazodnia. A fegyelem 

szempontjából törekedni kell arra, hogy az alosztály le-

hetőleg együtt nyerjen elhelyezést.” 

Bácskertesre az iratok tanúsága szerint Asbóth egyik levelére 

sem érkezett válasz. Érkezett viszont szeptember 14-i keltezéssel 

a repülőtér parancsnokságra egy feljelentés
12

 Nagy János mérnök 

                                                      
11

 115. M. Kir. Honvédelmi Miniszter. 121 480. szám. eln. KMOF-

1942. Bizalmas! Parancsnok saját kezű felbontására! Budapest, 

1942. évi december hó 19-én.1942. december 19. 178-185. oldal in. 

Karsai Elek: Fegyvertelenül álltak az aknamezőkön I-II. Budapest 

1962. Kiadta a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. 182-183. 

oldal 
12

 M. kir. honv. repülőtér építő csoport pság 3.sz. építő részleg 132 

szám/kt.-1942 MÁSOLAT Hadtörténelmi Levéltár Budapest 
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tollából a munkásszázadok, illetve azok parancsnokai ellen. Eb-

ben hazaárulással vádolva őket munkakerülést, zsidók belszolgá-

latban való alkalmazását, a megengedettnél hosszabb eltávozá-

sok és szabadságok engedélyezését, nemkülönben a szabályosnál 

nagyobb mennyiségű pénz- és csomagküldemény érkezését sérel-

mezte a feljelentő. Megengedhetetlennek tartotta, hogy a keresz-

tény keret századparancsnokaikkal együtt „mondhatni bajtársi-

as” viszonyt tart fenn a zsidó munkaszolgálatosokkal. Indokai 

között szerepel egy korábbi Kmof. rendeletre való jogos hivatko-

zással az is, hogy a századokat változatlanul Bácskertesen szállá-

solják el, a zsidó munkaszolgálatosok a tisztek részvételével és a 

lakosság együttműködésével labdarúgó mérkőzéseket és kabaré-

kat rendeznek, ami a jelentéstevő szerint a lakosság felháborodá-

sát váltja ki. 

A későbbiekben látni fogják, hogy nem ez az egyedüli ellentmon-

dás a feljelentésben, amelyben a mérnök a századparancsnokot 

azzal is megvádolja, hogy a megengedettnél lényegesen több 

gyengélkedőt tüntet fel a létszámjelentésekben és nem működik 

vele együtt a rendteremtésben.  

A feljelentést hivatalosan 1942. szeptember 17-én terjesztet-

ték fel olvashatatlan aláírással Zomborból a M. kir. szegedi V. 

honvédhadtestparancsnokságnak
13

, amely dokumentum érdekes-

sége, hogy írója felhívja felettesei figyelmét: Bácskertes nem tar-

tozik az állomásparancsnokság szolgálati körletéhez. Dr. Aigner 

István hadbíró főhadnagy Papp Gyula jegyzőkönyvvezető segít-

ségével, ennek ellenére 1942. október 2-án és 3-án megkezdte a 

kihallgatásokat.  

                                                                                                           
Fondjegyzék VI. csop. 5. fond Központi Építési Igazgatóság és Lé-

gierő Építési Iratok. 
13

 M. KIR. ZOMBORI HONVÉD ÁLLOMÁSPARANCSNOKSÁG 

538.szám/kt.1942. Zsidó századok elleni panaszok Zombor. 1942. 

évi szeptember hó 17-én. Hadtörténelmi Levéltár Budapest 

Fondjegyzék VI. csop. 5. fond Központi Építési Igazgatóság és Lé-

gierő Építési Iratok. 
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2. A tisztekből nem hiányzott az emberség 

Háborúban szolgálatot teljesítő katonatisztként, vitéz nemes 

Asbóth Sándor cselekményének megítélése a katonai büntetőbí-

ráskodás hatáskörébe tartozott. Azon belül is az 1931. február 1-

jén hatályba lépett 1930:II. törvénycikk, az Új Magyar Katonai 

Büntetőtörvénykönyv
14

 idevágó VII. fejezetének 123. §.-a
 
szerin-

ti, az általános parancs ellen cselekvéssel elkövetett fegyelem és 

rend elleni vétség, illetve a VIII. fejezet 133 §.-sába ütköző szol-

gálati bűntettek és vétségek tényállását merítette volna ki, ha va-

lóban igazolódnak a vele szemben felhozott vádak. A csaknem tíz 

esztendős törvényalkotó munka eredményeként megszületett új 

katonai büntetőtörvénykönyvet, a hatályba lépésekor szakmai 

értékelések hiánypótlónak tartották. Kiemelték azonban azt, hogy 

szerkezetét és felépítését tekintve nem önálló és teljes, hanem 

olyan függeléktörvény, amely csak a közönséges büntetőtörvény-

könyvektől való eltéréseket, módosításokat, továbbá kiegészíté-

seket szabályozó rendelkezéseket öleli fel. Dr. Jilly László m. kir 

őrnagy-hadbíró: Az Új Magyar Katonai Büntetőtörvénykönyv 

1930. évi II. Törvénycikk című értekezésében
15

 azt írja, hogy:  

                                                      
14

 In: Dr. Schultheisz Emil: A Katonai Büntetőtörvénykönyv Magya-

rázata (1930. évi. II.Törvénycikk). I.-II. kötet. I. kötet. VII. fejezet 

108.-109. old., II. kötet. 15. oldal, 31. oldal, 59. oldal, 71.-72. ol-

dal, 80.oldal – Politzer Zsigmond és Fia kiadása Budapest, 1931. 
15

 Dr. Jilly László: Az Új Magyar Katonai Büntetőtörvénykönyv 

(1930. évi II. Törvénycikk) 19-23. oldal. Pécs, 1933. Nyomatott a 

Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaságnál
  
Honvédelmi 

levéltár VI. csop. 5 fond. 76. M. kir. V. hadtestparancsnokság II. 

honvédkerület 1941-1944. 77. M. Kir. II. honvédkerület parancsnok 

ügyésze 1914-1944. – SZ357 A katonai bűnvádi eljárásra háború 

idejére vonatkozó rendelkezések. SZ362 A magyar kir. honvédség 

katonai bűnvádi perrendtartása 1912. évi. XXXIII. tc. SZ366 az 

1912. évi. XXXIII. tc-t kiegészítő első számú pótlék VKF Irattár 

HM 13-as oszt. 
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„(…)1930-ban azért volt szükség új katonai büntetőtör-

vénykönyvre, mert eddig annak hatályban lévő, 1855. 

január 15-én császári pátenssel kihirdetett elődjét még 

1852-ben alkották meg. Ebből az következik, hogy 1930-

ra teljes mértékben megváltoztak a hadviselési és fe-

gyelmezési módok a hadseregben, egyes bűncselekmé-

nyek átalakultak, míg mások amelyekre nem számítottak, 

egyre gyakoribban lettek. Számtalanszor fordult elő, 

hogy az 1855.évi legelrettentőbb büntetések – amelyeket 

az egykori «Katonai büntetőtörvény a bűntettekről és 

vétségekről» előírt -, egészen enyhének hatottak, ám en-

nek ellenkezőjére is akadt példa:nevezetesen, hogy az 

1930.II.tc. megszabta büntetések tűntek túlságosan kí-

méletesnek a K.u.K. katonai törvénykezés szigorához ké-

pest. 

A csaknem tíz esztendős törvényalkotó munka eredménye-

ként megszületett új katonai büntető törvénykönyv főbb alapelvei 

a következők: 

1. közönséges bűncselekmények tekintetében a katonai bün-

tetőbíráskodás alá tartozó egyéneket is a közönséges 

büntetőtörvényeknek veti alá.(1.§.) 

2. csak a katonai bűncselekményeket tartalmazza(66.-

139.§§.), melyek tettese most már «nemcsak katonaállo-

mányú egyén, hanem minden katonai egyén lehetett. 

»(2.§.) 

3. a polgári büntetőtörvénykönyv (Btk.) általános rendelke-

zéseit a katonai igényeknek megfelelően módosítja és ki-

egészíti (5.-65.§§.) 

4. részben mindenkire (57.-84.§§.), részben viszont csak a 

katonai büntetőbíráskodás alá tartozókra (85.-93.§§) ki-

terjedő hatállyal, szükséges módosításokat tartalmaz az 

életbeléptetéséről intézkedő 1930:III.t.-c.(Élt.),valamint 
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a Btk., és a Ktbtk. különös részét és melléktörvényeit 

érintően.(…) 

Az új Ktbtk. szerkezetét és felépítését tekintve nem önálló 

és teljes törvény, hanem kiegészítő, helyesebben függe-

léktörvény, amely csak azokat a rendelkezéseket öleli fel, 

amelyek a közönséges büntetőtörvényektől való eltérése-

ket:módosításokat, kiegészítéseket szabályozzák. Lénye-

gében azonban, mint azt az Indokolás[a törvényhez ké-

szített miniszteri indoklás – J.A.]kifejezi: «a két büntető-

jog (…) a közönséges és a különös viszonyában áll egy-

máshoz(…) a törvényhozásnak ezt a módját pedig azért 

kellett választani, mert a szintén reformra szoruló kö-

zönséges büntetőtörvényeket egy teljes katonai büntető-

törvénykönyvbe helyesen és célszerűen nem lehetett vol-

na beilleszteni és viszont az egyenlő elbánás elve nem 

engedte volna meg, hogy a – reformra szoruló – Btk.-től 

eltérő rendelkezések tétessenek a reform alkalmával 

olyan esetekben is, amikor ezt különleges katonai szem-

pontok szigorúan meg nem követelik.»” 

– olvasható a magyar királyi őrnagy-hadbíró több helyütt is 

idézett katonajogi elemzésében. 

Minthogy pedig mindegyik jogszabály éles különbséget tesz 

a békebeli, valamint a háborús katonai igazságszolgáltatás között, 

érdemes megnézni, hogyan s milyen szabályok szerint működött 

ez utóbbi, a fronttól igaz messze eső területen több mint egy év-

vel a magyar csapatok bevonulása után.  

Levente Nándor dr. és Cziáky Ferenc dr. hadbíró-ezredesek a 

Katonai Szemle 1942. évi 11. számában írott cikkükben  „A kato-

nai igazságszolgáltatás jelentősége és szükségessége békében és 

háborúban” címmel
16

 kiemelik, hogy bizonyos egyszerűsítések-

                                                      
16

 A katonai igazságszolgáltatás jelentősége és szükségessége békében 

és háborúban. Írták: Levente Nándor dr. és Cziáky Ferenc dr. had-
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kel „a jugoszláv eseményekkel kapcsolatban” 1941. április 9-én 

kelt 2750/ 1941.M.E. számú rendelet szabályozta mind a 

hadrakelt seregben, mind pedig a hátországban folytatandó bűn-

vádi eljárás rendet. Ilyen volt például a fegyelmi úton való meg-

torlás lehetőségének kiterjesztése, vagy a hadbírósági ügymenet 

alábbi megkönnyítése is:  

„Legénységi állományú egyén bűnügyében, ha a vád 

bűntettre szól, a haditörvényszék egy hadbíróból, mint 

tárgyalásvezetőből és két katonaállományú tagból áll. 

Tiszt bűnügyében ugyancsak háromtagú haditörvényszék 

ítélkezik. (...) Csekélyebb súlyú bűncselekmények az íté-

lethozás köréből kirekeszthetők. ”  

Írásukban a hadbírók említést tesznek arról, hogy a Felvidék, 

Kárpátalja, Erdély és a Délvidék felszabadított területein minden 

mozgósított seregtest parancsnoksághoz két hadbíró nyert beosz-

tást. Feladatkörükbe a seregtesten belüli igazságszolgáltatás épp-

úgy beletartozott, mint a megszállt területeken szünetelő polgári 

bíráskodás pótlása, illetve átvétele. Ez mint írják,  

„minden zökkenő nélkül ment végbe, a legtöbb parancs-

nokságnál az igazságügyi szerv már a mozgósítás első 

napján működésre készen állt, és ugyanilyen pontosság-

gal vette át a polgári igazságszolgáltatás teendőit is. A 

bevonulás után pár órával – Kassán, Ungváron, Nagy-

váradon, Kolozsváron, Szabadkán, Újvidéken stb.- már 

érintkezésbe léptek a hadbírák a polgári igazságügyi ha-

tóságok ideiglenes vezetőivel és átvették az ügymene-

tet.”  

Az Asbóthékkal szembeni feljelentését a mérnök azért érez-

hette megalapozottnak, mert bár novemberben Nagybaczoni Nagy 

Vilmos a hátországi munkaszolgálat körülményeit az idézett ren-

deletben az emberség jegyében szabályozta, bizonyos kérdéseket 

                                                                                                           
bíró-ezredesek. Külön lenyomat a Magyar Katonai Szemle 1942. 

évi 11. számából.  9.-20. oldal. Budapest. 1942. Madách Nyomda 
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szigorúan ítélt meg. Megtiltotta a zsidó munkaszolgálatosoknak, 

hogy bármiféle szórakozóhelyre vagy vendéglőbe járjanak, a kö-

zülük jobb módúaknak nem tette lehetővé, hogy vagy a honvéd-

ségnek, vagy a szegényebb sorsú kisegítő munkaszolgálatosoknak 

bármilyen adományokat oszthassanak. A rendelet jelentősége 

persze abban állt – írja Karsai Elek a „Fegyvertelen álltak az ak-

namezőkön” című kétrészes művében
17

 –, hogy a munkaszolgála-

tos századokra is a honvédségben érvényes szabályzatokat, rende-

leteket és utasításokat vonatkoztatta az említett, ezektől eltérő 

rendelkezések kivételével. A honvédelmi miniszter egyértelműen 

megkísérelte megzabolázni a kilengéseket: megtiltotta a hátorszá-

gi zsidó munkásszázadok tagjainak bántalmazását illetve szidal-

mazását, és többek között biztosítani kívánta számukra a nyolc-

órás éjszakai pihenést, valamint a tisztálkodáshoz és a ruházat 

rendben tartásához szükséges időt. A rendelet értelmében „tisztes 

felügyelete mellett, zárt rendben vezetve” mind a zsidó, mind a 

keresztény munkaszolgálatosok elmehettek a templomukba, az 

izraelita kisegítő szolgálatosoknak pedig szolgálati időn kívül, 

lehetővé vált a reggeli imagyakorlat is. A munkaképtelen munka-

szolgálatosokat kórházi ápolásra, vagy leszerelésre utasította a 

rendelet arra hivatkozva, hogy csak szégyenére válnak a hadse-

regnek, az eltartásukat jelentő felesleges anyagi megterhelésről 

nem is beszélve. A tiltott fenyítő gyakorlatok – mint például a 

kúszás, vagy a fektetés – alkalmazásától arra hivatkozva tiltotta el 

a munkásalakulatok katonai kereteit a miniszter, hogy a munka-

szolgálatosok megrongálódott polgári ruháit képtelen pótolni a 

hadsereg.  

Természetesen e rendelet csak a hátországi munkaszolgálatos 

alakulatokra vonatkozott, és minden bizonnyal nem mindenhol 

tartották be az intézkedéseit. Jobbító szándéka azonban már csak 

azért sem vitatható, mert a Nemzeti Zsidó Múzeum és Levéltár 

                                                      
17

 in. Karsai Elek: Fegyvertelenül álltak az aknamezőkön I-II. Buda-

pest 1962. Kiadta a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. 182-

183. oldal. 
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irattárában őrzött, általam tanulmányozott DEGOB-jegyzőköny-

vek
18

 adatközlői egymástól függetlenül egybehangzóan mesélték 

el azt, hogy ezt megelőzően a keret az alábbi szabályok szerint 

kellett eljárjon: 

1.  Zsidóval beszélni nem szabad, ha mégis szükséges, csak há-

rom lépésről és tanú jelenlétében kell erre lehetőséget terem-

teni. Az utasítást megszegőt a Szolgálati Szabályzatban előírt 

büntetés kétszeresével büntették. 

2. Zsidó csak az úttest közepén járhat, míg a keretbeliek csak a 

járdán. 

3. Zsidókat csak havonta egyszer látogathatnak a legközelebbi 

hozzátartozói. 

4. Zsidók csomagot nem kaphatnak. 

5. Szigorú levélcenzúrát kell életbe léptetni. Meg kell akadá-

lyozni, hogy civilek becsempésszenek hozzájuk akármit, ha 

pedig ez megtörténik, ki kell nyomoztatni az esetet, mert 

”egész biztos, hogy mások címére való írást a hozzátartozók 

meg fogják szervezni.” 

6. Zsidók üzletben nem vásárolhatnak. 

7. Zsidóknál legfeljebb ötven pengő készpénz lehet. 

8. Zsidók nem dohányozhatnak, mert a külön kiadott rendelet 

szerint nem részesülnek honvéd cigaretta ellátásban, és mert 

                                                      
18

 Deportáltakat Gondozó Bizottság jegyzőkönyvei, amelyeket 1945-

től folyamatosan vettek fel a túlélők elmondásai alapján a szervezet  

akkori Bethlen téri központjában. (Hozzáférhetők a Nemzeti Zsidó 

Múzeum és Levéltár irattárában.) Kutatási anyagok: DEGOB 3555-

4859; 3560-4864; 3575-4880; 3576-4881; 2223-3164;1790-

2484;1790-2485;1623-2262;  1578-2206;vö. Karsai Elek: Fegyver-

telenül álltak az aknamezőkön I-II. LXI.-LXII. o. Budapest 1962. 

Kiadta a Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
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napi zsoldjukat csak tisztítószerek beszerzésére fordíthatják. 

A szigorú motozás is megengedett és elrendelhető.   

 

A fentiek alapján tehát, a szabályozások valóban szolgálhat-

ták a munkaszolgálatosok életkörülményeinek biztosítását – első-

sorban életük védelmét –, ráadásul láthattuk, hogy a katonai veze-

tés magasabb vagy alacsonyabb rangú tisztviselőiből nem hiány-

zott az emberség. Mint ahogy vitéz nemes Asbóth Sándor és 

Zsoldos Andor tartalékos századosokból sem, akiknek viszont 

ezért hadbíróság előtt kellett felelniük. 

3. Az igazat, csakis az igazat... 

A délelőtt tíz órától késő estig tartó vizsgálat során, 1942. 

október 2-án elsőként Bánhidi József bácskertesi római katolikus 

községi jegyzőt szólították
19

, aki már szeptember 17-én meghall-

gatását, egyúttal pedig a zsidók eltávolítását kérte a községből. 

Nem fukarkodott a vádakkal, midőn elsősorban a zsidó munka-

szolgálatosoknak tulajdonította a tojás árának felverését – mond-

ván, egy főtt tojásért egy pengőt is megadtak a zsidók –, valamint 

egyes élelmiszerek eltűnését a piacról. Természetesen elismerte, 

hogy tényszerűen mindezt nem tudja igazolni, de arra hivatkozott, 

hogy az eladónak is érdeke az adás-vétel elhallgatása. Felháboro-

dottságát fejezte ki amiatt, hogy emlékezete szerint öt alkalommal 

a zsidók kabaré előadásokat tartottak, amelyekre a polgári lakos-

ságot is meghívták, ezeken pedig sem a műsort nem tették közzé, 

                                                      
19

 in M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze p.)ü 

1773/42/1. Tanukihallgatási jegyzőkönyv 1942. október 2.  8930 

Attila-nyomda r.-t., Budapest 1940. XI.; in M. kir. szegedi V. hon-

véd hadtest parancsnok ügyésze Ü. 1773/42 I. Előadói ív m. 

kir.105/5.tábori munkásszázad állományába tartozó vitéz nemes 

Asbóth Sándor szds. és társai ellen Ktbtk.133.§. miatt folyamatban 

levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 421458 – Athenaeum, Budapest, 

1942. III. D-10.ut.2.§.,I. minta Hadtörténelmi Levéltár 
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sem belépti díjat nem szedtek. Állítása szerint maga is utólag 

szerzett tudomást az első két előadásról, ugyanis a meghívás száj-

ról-szájra terjedt. Miután abban az előadásban, amit megnézett 

semmi kivetnivalót nem talált – de ezen is „kizárólag Asbóth Sán-

dor többszöri unszolására vett részt” – a feleségétől értesült arról, 

hogy az asszony által látott kabaréban a zsidók meglehetősen két-

értelmű kitételeket használtak. Közülük a legdurvábbként azt 

idézte, hogy:  

„a község egyik elöljárója száraz időben egy lóval, esős 

időben viszont két lóval fogja huzatni a községi locsoló 

kocsit.” 

A jegyző szerint a százados sem tőle, sem pedig szolgálati 

elöljáróitól nem kért engedélyt az előadások műsorra tűzéséhez; 

mi több, zenés kabarét is engedélyezni akart, amelynek főpróbá-

ján saját füle hallatára jelentette ki, hogy a szereplőknek másnap 

nem kell munkára kivonulni. Ezt az előadást – miután szóban 

többször figyelmeztette a táborparancsnokot –, ő maga akadá-

lyozta meg „a község egyes lakóinak felzúdulására” azzal fenye-

getőzve, hogy „a zsidói részére rendezhet ugyan kabarét” a szá-

zados, de a polgári közönséget csendőrökkel és rendőrökkel fogja 

szétzavartatni, amennyiben megjelennek az előadáson. Vallomá-

sában elismerte, hogy a községben helyszűke miatt nem lehetett 

az előírásoknak megfelelően, zártan elkülöníteni a zsidó munka-

szolgálatosokat. A jegyző két hivatalos látogatáson a látogatókat 

nem engedte be a községbe, s így azok a hozzátartozóikkal 

csendőr és rendőr felügyelet mellett, csak a vasúti pályánál, a 

szabad ég alatt beszélgethettek. Ennek ellenére – vallotta – gép-

kocsin számtalanszor érkeztek látogatók a munkaszolgálatosok-

hoz. 

A feljelentést fogalmazó Nagy János mérnök délután négy 

órakor megtartott kihallgatásán
20

 fenntartotta a szeptember 14-i 

feljelentésében foglaltakat hozzátéve, hogy „javult a helyzet, mert 

                                                      
20

 Lásd a 19. jegyzetet. 
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úgy látszik, hogy az érdekeltek megsejtettek valamit.” A munka-

kerülők neveit ugyan nem jegyezte fel – folytatta -, de minden 

alkalommal jelentette Asbóth Sándor századosnak és tisztjeinek. 

Nagy János tudomása szerint a csendőrök által elfogott, munka-

kerülésen ért embereket a tábori parancsnokság utasítására a szá-

zaduknál megfenyítették; az eltávozásokra a létszámjelentéseket 

citálta tanúbizonyságként, a csomagok számát azonban a posta-

mester be-mondása, illetve saját megfigyelése alapján számította 

ki. Úgy vélte, intézkedéseinek foganatjaként megszűntek a tízóra-

ik – hiába kérte a százados, hogy teremtsen erre időt a munka-

szolgálatosoknak. „(...)amikor láttam, hogy mit esznek, megálla-

pítottam, hogy az nem kincstári” – olvasható a vallomásában. A 

mérnök zászlós nem vett részt kabaré előadáson, ezekről csupán 

a jegyzőtől szerzett tudomást, a létszámjelentésben pedig nem 

találta nyomát annak, hogy a százados kimenőt adott volna a ka-

baréban szereplőknek. A tanú a tiszteseket nem tartotta alkal-

masnak feladatuk ellátására, mert úgy vélte, hogy elöljártak a 

munkakerülésben, de azt is sérelmezte, hogy a századparancsno-

kok „a 120.813/eln. Kmof.-1942.sz. rendelet ellenére szolgálat-

mentességet engedélyeztek a zsidó ünnepre.” 

A harmadikként beidézett Imre Géza budapesti római katoli-

kus mérnök, tartalékos zászlós
21

 teljes egészében osztva a Nagy 

vallomásában foglaltakat, hozzátette: ő szintén megragadott min-

den alkalmat, hogy az általa is tapasztalt visszásságokra felhívja a 

századparancsnokok figyelmét.  

„Valahányszor találkoztunk ez mindig általános téma 

volt, csak azért nem adtam parancsot nekik a rendelle-

nességek megszüntetésére, mert rangban valamennyi-

öknél fiatalabb voltam. Megjegyzem azonban, hogy 

munkaügyi szempontból alám voltak rendelve.”  
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– hangoztatta, ezután pedig érdekes megjegyzést tett. [Ez egy 

olyan kitétel, amelyet ebben az eljárásban nem, egy évvel később 

viszont, valamint az 1945-ös népbírósági tárgyaláson is felhasz-

 
A légierők ügyészének levele az ominózus kijelentésről. 



Jeney Attila: A vád, ami védőbeszéd lehetett volna… 

 35 

náltak Asbóth Sándor ellen. Az persze nem bizonyosodott be hi-

telt érdemlően, hogy a hallani vélt mondat egyáltalán elhangzott 

vagy sem, ám a népbírósági törvényben foglaltak értelmében, az 

említés is megfelelt legalább egy vádpontnak a százados ellen.] 

Megjegyezve, hogy a 105/6. munkaszolgálatos század parancsno-

ka „igyekezett a kezükre járni”, Imre Géza azt állította, hogy 

többszöri felszólításukra Asbóth a következőkkel válaszolt nekik: 

„Jó lesz ha vigyázunk, mert a kabinet iroda is zsidó befolyás alatt 

áll és nekünk is kellemetlenségünk lehet, ha nagyon is megdol-

goztatjuk a zsidókat.” 

Lehner Lajos zentai izraelita szabósegéd, a 105/5. kmsz. szá-

zad munkaszolgálatosa
22

 1942. október 2-án este 18:30-kor állt a 

hadbíró elé. A százados szabójának vallotta magát, bár kijelentet-

te, hogy önállóan nem tud szabni, csak a kisebb javításokat képes 

megcsinálni, valamint a kiszabott darabokat összeállítani. Miköz-

ben a századnál az igénybevétel következtében elszakadt ruhákat 

javította, emlékezete szerint Asbóth Sándornak két alkalommal 

vasalt és tisztított ruhát, de egyikért sem kapott semmi fizetséget. 

Vallomása szerint tudomása volt arról, hogy a szolgálatvezető 

őrmester kioktatott egyes embereket, mit hazudjanak(sic!) az eljá-

ró ügyész előtt. Ennek megfelelően Deutsch Vilmosnak például 

azt kellett vallania, hogy a repülőtéren volt kint és onnan Szak-

álas őrmester parancsára jött be, holott ő beteg, a repülőtérnek 

pedig a közelében sem volt. A tanú a szabadságolásokról semmit 

nem tudott. 

Deutsch Vilmos
23

 – mint mondta – a kihallgatás napján és az 

azt megelőző napon gyengélkedőn volt, ezért nem vett részt a 

foglalkozáson.  

„Az előbb azért jelentettem azt, miszerint kint voltam a 

rep.téren és onnan az őrmester engedélyével jöttem be, 
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mert Deutsch Imre kmsz. tanácsolta így tisztán jóindu-

latból. Kecskeméti őrmester nem mondta mit valljak” 

– áll a jegyzőkönyvben. Deutsch állítása szerint nem tudott a 

kelleténél több szabadságolásról, csupán azt jegyezte meg, hogy ő 

akárhányszor is iratkozott fel kihallgatásra, olyan szerencsétlen 

volt, hogy aznap a százados nem tartott kihallgatást. 

* 

A megvádolt századparancsnoknak a következő nap 1942. 

október 3-án reggel 08:00 órakor nyílt módja arra, hogy a vádakra 

válaszoljon
24

. Mint irányadókra, a Közérdekű Munkaszolgálat 

Országos Felügyelőjének hatályos rendeleteire hivatkozva cáfol-

ta, hogy munkakerülés vagy szabotálás előfordult volna a pa-

rancsnoksága alatt, hiszen mint mondta, ezt a munka jellege is 

lehetetlenné tette. Augusztus 4-től kezdve emberei addig nem 

térhettek vissza szálláshelyükre, amíg az előírások szerinti  útgya-

lu által kitermelt napi tíz csillényi földet el nem szállították, és 

szét nem terítették estig. Állítása igazolására Imre Géza századost 

hívta tanúnak, aki szerinte azért is igazolhatja az általa mondotta-

kat, mert kiérkezése után együtt szervezték hatékonyabbá a mun-

kát. (Minden bizonnyal nem tudta, mit vallott ellene a tiszttársa.)  

Asbóth úgy vélte, hogy ellenőrző altisztjei és tisztesei sem 

kerülték a munkát, pusztán arról van szó, hogy eleinte nem értet-

tek hozzá; hiszen ezek az emberek még ilyen természetű munkát 

nem végeztek azt megelőzően, hogy a századhoz kerültek. Rá 

hárult ezért a betanításuk feladata, amelynek eredményét az mu-

tatta, hogy a soron következő leváltásnál ezen tiszteseket a pa-

rancsnokság visszatartotta munkavezetőnek. Mivel pedig hozzá 

ilyen értelmű feljelentések nem érkeztek, nem is fenyíthette meg 

őket. A vádakat megfogalmazó Nagy János Asbóth Sándort val-

lomása szerint egy ízben valóban felszólította, hogy fogja kemé-

nyebben az embereket, mert lógnak, ugyanakkor október elsején 

éppen a mérnök kérte meg arra is, hogy néhány kiváló munkát 
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végző munkaszolgálatost engedjen eltávozásra szombatra és va-

sárnapra. S bár a táborparancsnok Bartha üzemvezetőt kérte ki-

hallgatni annak igazolására, hogy a 105/5. és a 105/6. munkás-

század végezte a legjobb munkát, a hadbíró ezt elmulasztotta 

megtenni. 

A gyengélkedők és könnyűszolgálatosok jelentős száma hi-

vatalos rendelkezések eredménye – mondta a századparancsnok –

, hiszen becslése szerint a tábori munkásszázadok megalakítása-

kor századonként 12-15 egészséges létszámfölöttit szereltek le, a 

betegeket pedig felülvizsgálatra készítették elő. Ekkor értesültek 

azonban azokról az egymást követő rendeletekről, amelyeknek 

eleget téve az orvosokat, a gyógyszerészeket, valamint a gépko-

csivezetőket és a tanúsítványosokat mind az öt századból le kel-

lett szerelni.  A megmaradt beteg embereket ezután a 105/5-ös és 

a 105/6-os századokhoz küldték, hogy ott „válogassanak belőlük, 

és pótolják a hiányt”. Mindezek ellenére zsidó munkaszolgálato-

sokat betegápolásra nem használtak – állította a százados. Arra 

vonatkozólag pedig, hogy ő csökkenteni akarta volna a könnyű-

szolgálatosok létszámát  azt a névsort kérte átvizsgálni, amelyet 

kérésére a bácsszentiváni orvos odaérkezésük után két nappal 

állított ki. Bár tudta, hogy az nem egészen a rendeletnek megfele-

lő megoldás, őket mégis a körletek rendben tartására, valamint a 

konyha körüli teendőkre alkalmazták, egészségi állapotuk ugyan-

is nem engedte meg, hogy munkára vezényelje őket: véleménye 

szerint már a napi 12 kilométeres gyaloglást sem bírták volna, 

nemhogy a kemény fizikai megterhelést, a földhordást... 

Bácskertesen ezért útkarbantartás volt a feladatuk, Bácsszent-

ivánon azonban például annak a háznak a gazdájához engedte el 

néhányukat felügyelet mellett – szívességből, fizetség nélkül – 

szüretelni, aki otthont adott a század irodájának. Mint azt vallo-

másában kiemelte, tiszti szakácsnak munkaszolgálatost pusztán 

azért volt kénytelen beosztani, mert szakácsnőt nem találtak se-

hol, a rendeletek értelmében viszont a legénységgel együtt nem 

étkezhettek a tisztek. A megvádolt katonatiszt a hadbíró figyel-

mébe ajánlotta továbbá azt, hogy nem tudván minden munkát 
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elvégezni és elvégeztetni, a bel-és kisegítő szolgálatosokat egy-

aránt kénytelen volt alkalmazni – számvivő híján – például gaz-

dasági könyvvitelre, vagy anyakönyvi lapok kiállítására. Minden 

szabadságolásról valamint eltávozásról értesítette a rendőrható-

ságot, és ezekre kizárólag családi ügyekben, valamint halálesetek 

alkalmával adott lehetőséget; a haláleseteket esetenként ellenőriz-

tette is – tette hozzá. Mint ahogy az vallomásából kitűnik, a tá-

borparancsnok Zomborban csak hónaponként egy alkalmat terem-

tett a látogatásokra, kivéve két-három esetet, amikor indokoltan 

adott negyedórát az általa személyesen felügyelt beszélgetésre. A 

táborban mind a pénzküldeményekről, mind pedig a csomagokról 

külön előjegyzést vezettek, egy szúrópróbaszerű motozás alkal-

mával pedig a parancsára, listát állítottak össze a húsz pengő fe-

letti összegekről, amelyeket hazaküldetett. Az újabb összegeket 

és csomagokat illetően – amelyek a havonta megengedett össze-

get meghaladták – ugyanígy jártak el, erre nézvést a bácskertesi 

postamestert kérte tanúként meghallgatni. Asbóth Sándor azt a 

vádat is cáfolta, amely szerint a levél-ellenőrzést ne vették volna 

komolyan, úgymond a keret és a munkaszolgálatosok közti "csa-

ládias viszony" miatt. Az ellenőrzést Vidovich hadnagy végezte, 

ő maga parancsnokként csak abban az esetben ellenőrzött levele-

ket ha nagyon ráért, ezek közül pedig a gyanús példányokat a 

„K”-osztálynak [kémelhárítók – J.A.] átadta. Nem tudott arról – 

és nem is tartotta lehetségesnek -, hogy a tisztesek a munkaszol-

gálatosokkal együtt tízóraiztak volna, de mint megemlítette, erre 

mindössze tizennyolc napig negyedórányi szünettel nyílt volna 

alkalmuk, ugyanis ezután megszűnt ez a lehetőség. 

Az is kitűnik a vallomásából, hogy a futballmérkőzések en-

gedélyezésén két hétig gondolkodott, de aztán „ezt az ügyet cse-

kélyebb jelentőségűnek tartva” azzal a kikötéssel engedélyezte, 

hogy a bevétel felét a Vöröskeresztnek kell felajánlani. Nézőnek 

még három ízben engedte el a munkaszolgálatosokat futballmér-

kőzésekre, amelyeken a község csapata játszott. Mivel pedig 

Zomborban azt hallotta, hogy ott a munkaszolgálatosok kabarét 

rendeztek maguknak – ráadásul a bácskertesi gyógyszerész úgy 
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akarta az említett mérkőzések bevételét növelni, hogy előttük ki-

doboltatja a meccseket követő kabaré hírét -, saját alárendeltjei-

nek is engedélyezte ezt. A vasárnap délutánonkénti másfél órás 

díjtalan előadásokon tisztjeivel együtt maga is részt vett mindad-

dig, amíg egy alkalommal a „kisfiam légy büszke, hogy zsidó 

vagy” kijelentés elhangzott. Ezt követően rendelte el, hogy jóvá-

hagyás végett előre be kell, mutassák neki a műsort. Való igaz, 

hogy zenés kabarét is tartottak – válaszolta a hadbíró kérdésére a 

százados –, ám ennek bevételét téli ruhagyűjtésre ajánlották fel, a 

műsorban szereplőkön kívül pedig zsidó munkaszolgálatos nem 

volt jelen a tisztek és polgárok között. Az előadást megelőzően öt 

munkaszolgálatosnak azért adott eltávozási engedélyt a foglalko-

zásról, mert ehelyett a  színpadot, valamint a zongorát állították 

fel.  

E vallomásban szerepel egy, a későbbi per szempontjából is 

érdekes mozzanat, amikor a hadtestparancsnokság megkésett ki-

utalása miatt a következő kiutalás is váratlanul érte, ezért rögtön 

vonatra kellett üljön Szabadka felé. Stern Miklós munkaszolgála-

tost azért vitte magával, hogy a csomagolásnál segédkezzen – 

indokolta a hadbírónak cselekedetét a táborparancsnok –, ám mi-

vel nem volt szüksége rá újabb szervezetlenség miatt, nyolc órás 

kimenőt engedélyezett a helybéli férfinek. A szervezetlenségeket 

pedig azzal magyarázta, hogy bár ők csak a munka idejére vannak 

hivatalosan alárendelve az építési csoportparancsnokságnak, Ör-

dögh hadnagy úr – sem akkor, sem azután nem tisztázott indokok 

alapján – átvette felettük a parancsnokságot.  

A megvádolt százados vallomásából fény derül még arra, 

hogy a kihallgatás időpontjáig a századok kivonulásakor nem tar-

tottak létszámellenőrzést, a büntetési jegyzőkönyvet pedig azért 

nem vezette, mert létezéséről egész egyszerűen nem tudott. Mivel 

őrszemélyzettel nem rendelkezett, a fogda pedig véleménye sze-

rint nem büntetés a munkaszolgálatosoknak – hiszen fogvatar-

tásuk ideje alatt legalább nem kellett dolgozniuk (sic!) –, beisme-

rő vallomása szerint büntetés gyanánt alkalmazott megkötözést. 

Lévén pedig mindenféle bútor nélkül a Bácskertesre, majd Bács-
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szentivánra való kiköltöztetésük után, a hadtestparancsnokságnak 

tett jelentése szerint kincstári pénzből volt kénytelen irodabúto-

rokat csináltatni. A jegyzőkönyv utolsó bekezdéséből érdemes 

mind a hadbírósági, mind pedig a népbírósági ítélet miatt szó sze-

rint idézni: 

„Ami az általános felfogásomat illeti a zsidokkal szem-

ben az: igyekszem őket olyan keményen fogni, ahogy 

csak lehet. Ezt annak idején Nagyváradon is így tettem, 

aminek következménye az volt, hogy bizonyos kedvezmé-

nyektől elestem. Határozottan állítom, hogy olyan kije-

lentést, miszerint a kabinetiroda zsidó befolyás alatt áll, 

és kellemetlenségünk lehet ha megdolgoztatjuk a zsidó-

kat [nem tettem – utólag beszúrva J.A.]. A kabinetirodá-

ra vonatkozóan hangzott el kritikám, de ez arra vonat-

kozott, hogy a zsidók katonai szolgálatával kapcsolatos 

törvény, noha mindkét Házon keresztülment, még mindig 

nincs kihirdetve, és ennek az okát abban láttam, hogy a 

kabinetiroda nem elég jobboldali. ” 

Közbevetőleg Asbóth százados megemlítette, hogy nem egy 

esetben ittasan találták rendelőjében a századorvost, aki ellen – 

ha nem hagyják el Bácskertest –, minden bizonnyal feljelentést 

tesz szolgálatszegés miatt. Tudomására jutott ugyanis, hogy őt dr. 

Vilheim munkaszolgálatos az egyik fogtechnikus kíséretében 

megkereste azzal, hogy együtt könnyen szert tehetnének 1500 

pengőre. Mivel azonban az orvos megint ittas volt – és mert nem 

utalt megvesztegetésre az ügy –, a százados csak ez utóbbi kettőt 

fenyítette meg, a körlet engedély nélküli elhagyása miatt. Szakér-

tői véleményt pedig azért kért a 105/5. és 105/6., valamint a mel-

lettük dolgozó román századok munkateljesítményének összeha-

sonlítására, mert meggyőződése szerint ez a két csapat kétszer 

annyit teljesített, mint a románok. Ily módon a szabotázs vádját 

csak akkor fogadná el, ha kiderülne, hogy ez az arány nem igaz – 

hangoztatta. 
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A százados arra az esetre, ha várakozása szerint beigazolód-

na a szabotázs hamis vádja – tehát a rágalmazás gyanúja merülne 

fel –, elégtételt követelt a maga és tiszttársai, valamint a tiszthe-

lyettesek és tisztesek nevében. 

A táborparancsnok vallomását erősítette meg másnap délben 

tiszttársa, a 105/6-os munkásszázad parancsnoka Zsoldos Andor 

(érdekességként Zsoldos Andrásként jegyzőkönyvezve)
25

, szint-

úgy kizárva a szabotázs és a munkakerülés lehetőségét. Szavai 

szerint hamar rájött: hiába is próbálná meg a munkaszolgálatoso-

kat fegyelmezett rendben vonultatni a községbe, azok a napi har-

minc kilométeres csilletologatástól, nemkülönben az utána követ-

kező gyalogmenettől teljesen elcsigázottak voltak, mert nem bír-

ták egyformán a fáradalmakat. Saját századában belszolgálatra – 

honvédorvos hiányában – kizárólag a szerinte zsidóbarátnak nem 

nevezhető községi orvosok által kiállított igazolások alapján, al-

kalmaztak munkaképtelen embereket. Ennek bizonyságaként két 

névsort csatolt be a vallomásához. Szabadságra és eltávozásra is 

csak a hatályos rendeletek szerint engedte az embereit azzal az 

eltéréssel, hogy ő négy napot adott nekik, és a halálesetekkor iga-

zolást kért tőlük. A levél- és csomagellenőrzést Zsoldos Andor 

nehéz feladatnak minősítette, hiszen ez nem zárta ki annak a lehe-

tőségét, hogy valakinek a megengedettnél több pénze legyen, il-

letve a lehetségesnél több csomagot kapjon. Az engedélyezettet 

meghaladó számú látogatásról nem volt tudomása, mint ahogy 

arról sem, hogy tisztjei a munkaszolgálatosokkal tízóraiztak vol-

na. Az Asbóth százados és Pohly alezredes közötti nézeteltérésről 

hallomásból tudott csak, a futballmérkőzések ügyében hozzáfor-

dulókat pedig a rangidős táborparancsnokhoz irányította – szö-

gezte le. Zsoldos Andor a 105/6-os számú század parancsnoka-

ként felterjesztésben fordult a hadtestparancsnoksághoz azzal a 

céllal, hogy cseréljék le a betegeket és nyomorékokat egészséges 

emberekre, ugyanis a nagyobbrészt szív- és lábbajos betegek nem 

bírták a gyaloglást. A kabarékat nem helyeselte – jegyezte meg -, 
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de megtartásukat sem akadályozta meg, és a téli gyűjtésre rende-

zett műsorhoz hasonlóan végignézte őket, hiszen mint mondta „a 

kabarékban hazafias és művészi dolgokat adtak elő.” Fültanúja 

volt ugyan sikamlós megjegyzéseknek, de tanúsította, hogy As-

bóth Sándor parancsára ezek soha többet nem hangzottak el. 

Zsoldos szerint a keretlegénység nem kerülte a munkát, engedély 

vagy igazolás nélkül pedig senki sem volt távol. Mivel pedig a 

gazdasági és hadtáp hivatal nem utalt ki neki pénzt erre a célra, 

saját pénzéből volt kénytelen bútorokat csináltatni. Betegápolót 

ugyan alkalmazott, de amint azt hangsúlyozta, bármilyen szolgál-

tatás fejében kifizette alárendeltjeit. Így Weisz Ignác munkaszol-

gálatossal varratott nadrágot, valamint a csizmájára tetetett „két 

bőrflekket” is. 

4. A magyar százados akit „cádik”-ká 

emeltek 

A vallomást tevő Zsoldos Andor tartalékos százados szemé-

lye a történet szempontjából jelentősebb szerepet játszik annál, 

mintsem hogy kizárólag tanúvallomásán keresztül idézzük meg 

őt. Annak a tősgyökeres, szentesi, sokadíziglen iparos családnak 

a sarja, amely famíliának német földön iskoláztatott – egynémely 

világutazó – férfi tagjai már a múlt században megalapozták a 

kisváros fejlődésének jövőjét. Ipartelepeket [az elsőt 1852-ben], 

valamint oktatási intézményeket létesítettek, az Alföldön először 

ők honosították meg a locsolást, az ő gyártelepükön áradt szét 

elsőként a villanyvilágítás fénye, s szólalt meg a zárt rendszerű 

telefonhálózat is a gőzmalom, a téglagyár, a fűrésztelep, valamint 

a gazdaság más egységei közötti hírforgalmat megkönnyítendő. 

Az 1893. december 9-én született Zsoldos Andor
26

 szülővá-

rosában folytatott tanulmányait követően, a Budapesti Kereske-

                                                      
26

 Zsoldos Andor személyi adatlap VKF Bíróság/1893/1911 HM 13. 

osztály, HM 1914.ált.13.o.en. 434904 Hadtörténelmi Levéltár, 
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delmi Akadémia oklevelével a zsebében vonult be katonának 

1914-ben a 101.-ik közös gyalogezredhez géppuskásként Békés-

csabára. A tartalékos tiszti iskolát Nagyváradon 1915. január 15-

én fejezte be, a következő év januárjában pedig hadnaggyá léptet-

ték elő. Tartalékos főhadnagyi rangját 1917 novemberében kapta 

meg, és e rangban szerelt le 1918 novemberében a hadseregtől, 

mint a Signum Laudis kétszeres (1915., 1917.), továbbá kisezüst
27 

(1915), valamint a Károly csapatkereszt és a Sebesülési Érem
28 

kitüntetettje. A családi birtokot 1929. május 1-jétől június 25-ig 

fegyvergyakorlatra hagyta el, amelyen főhadnagyi rangjának 

megfelelően, szakaszparancsnokként teljesített szolgálatot. Há-

rom évvel korábbi újabb előléptetésének köszönhetően, immár 

századosként, 1938. szeptember 10-től november 10-ig Szegeden 

pályaudvar parancsnokként szolgált. Négy évvel később pedig 

1942. június 15-től, napra pontosan egy évig volt parancsnoka a 

                                                                                                           
Zsoldos-család archívuma, Homoki-Nagy Istvánné szül.:Zsoldos 

Zsuzsa személyes adatközlése, Labádi Lajos adatközlése Szentesi 

Levéltár, Szántó Lajos hangfelvétele Zsoldos Andor 75. születés-

napja előtt két nappal, 1968.dec.7. 
27

 Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem. Alapítási éve: 1939. „A Magyar 

Vitézségi Érmet a honvédség, csendőrség és más fegyveres testüle-

tek legénységi állományában lévők közül adományozták – a rende-

let szavaival – "azoknak, akik az ellenség előtt tanúsított személyes 

vitézségükkel vagy hősi önfeláldozásukkal, értékes szolgálatot telje-

sítettek."”( Makai Ágnes – Héri Vera: Kitüntetések. Zrínyi Kiadó 

Budapest 1990. 229.o.) 
28

 A Károly csapatkeresztet IV. Károly alapította 1916-ban. A 12 heti 

folyamatos front-, illetve tűzvonalbeli szolgálattal elnyerhető kitün-

tetés az első világháború jelképévé vált. Sebesülési Érem - Sebesül-

tek Érme: „Az érmet 1918-tól adományozták azoknak a fegyveres 

erőknél szolgálatot teljesítőknek, akik az első világháború idején 

harceszközök által megsebesültek, illetve a háborús cselekmények 

folytán maradandó egészségkárosodást szenvedtek.” (Makai Ágnes 

– Héri Vera: Kitüntetések. Zrínyi Kiadó Budapest 1990.: 28., 

225.o.) 
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szegedi V. honvédhadtest állományába tartozó, Bácskertesen ál-

lomásozó 105/6. tábori munkásszázadnak, majd ez év október 

elsejétől – bátyja halála után – a Zsoldos Rt. alkalmazottjaként 

vette ki részét a hatalmas családi vállalkozásból. A következő 

évtől a szegedi V. honvédhadtestnél szolgált, ezután pedig a 

szombathelyi 3.-ik hadtest egyik fogatos vonatosztályának volt 

oszlopparancsnoka tartalékos századosként. Ausztriában esett 

fogságba 1945-ben, majd hazatérve még ez év július 30-án iga-

zoltnak tekintette őt a szentesi I. számú igazolóbizottság. Alkal-

mazottként került vissza a részvénytársaságukhoz, de hiába ren-

delkeztek az Rt.-ben feleségével együtt összesen 390 darab rész-

vénnyel, továbbá 55 katasztrális hold földdel, mindenüket álla-

mosították, földönfutóvá téve az egész famíliát. Szükségtől hajtva 

előbb csőszként, majd 1950 nyarától – bizonyos segítséggel – a 

filmgyárban segédmunkásként keresi a kenyerét. Az ezt követő 

időszak sem kényeztette el a többre hivatott századost, hiszen 

1950.október 26-tól 1951. április 16-ig a Hídépítő Vállalatnál 

éjjeliőr, később csészéket mosogat egy belvárosi presszóban, sőt 

rövid ideig ápoló az állatkertben. Talán kevesen tudják, hogy ő 

hozta létre a fővárosi állatóvodát...  

Később a filmgyártól ismét kiemelték, és a továbbiakban 

szakmunkásként foglalkoztatták. Ekkor mondta a lányának: „Mire 

megöregszel, mindennek meg fogsz győződni az ellenkezőjéről.” 

Főleg természetfilmek forgatásánál segédkezik, s így a vészterhes 

időkben az országot járva kerülhet ki a figyelő szemek látóköré-

ből. 1958-ban a filmgyártól raktárosként ment nyugdíjba, 650 

forinttal a zsebében.  

Két évvel később titokzatos idegen kereste többször a laká-

sán, és csak a véletlen műve volt, hogy kíváncsisága erősebb lé-

vén a félelménél, megnézte magának a látogatót. Kiderült ugyan-

is, hogy egy volt munkaszolgálatos beosztottja, Dr. Székely 

György keresi őt, már jó ideje tűvé téve utána az országot. Izrael-

ben várják őt – tolmácsolta a jövetele céljául szolgáló meghívást–

, hogy kitüntessék a „Világ Igaza” plakettel, sőt fát is ültethesse-

nek neki a Yad Vashem Intézet parkjában azt jelképezve, hogy 
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 „aki egy embert ment meg, egy egész világot ment.” A jeruzsá-

lemi Yad Vashem Intézet számomra készített dokumentum össze-

állítása szerint, három túlélő 1965-ben, a mai Netanya izraeli vá-

rosban jegyzőkönyvben
29

 tett tanúságot a századosnak a zsidó 

munkaszolgálatosokkal szembeni emberséges magatartásáról. A  

vallomások tanúsága szerint a százados, századának több mint 

felét mentette meg a bori halálmenettől azzal, hogy kórházba 

utalta be őket, vagy kiváló nyelvtudásával, kedvező elbánást tu-

dott elérni számukra a német tiszteknél.  

                                                      
29

 Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance 

Authority, The Righteous Among the Nations Department. Yad 

Vashem, POB 3477. Jerusalem 91034. Forrás: Irena Steinfeldt – fi-

le 6661. Netanya térképe letöltve és az utcák utólag beazonosítva az 

alábbi weblapon: http://www.inisrael.com/maps/netanya.pdf. letölt-

ve: 2011. augusztus 23. 15h41’ 

Zsoldos Andor és emlékfája a Yad Vashem emlékparkban 
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Azért kértem be a világ mindmáig első és legnagyobb Holo-

caust Múzeumaként és Kutatóintézeteként elismert Yad Vashem 

Intézetből a tanúvallomásokat, hogy szó szerint tudjam Önöknek 

idézni mindazt, amit az egykori zsidó munkaszolgálatosok As-

bóth Sándorról és Zsoldos Andorról vallottak. Tanulságos olvas-

mány márcsak azért is, mert bár az emberi emlékezet sokszor sze-

lektív módon működik, ezek a vallomások nem csupán Zsoldos  

 
Az izraeli tanúvallomások eredeti, héber nyelvű példánya. 
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Az izraeli tanúvallomások eredeti, magyar nyelvű példánya; 
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Andor emberségének a bizonyítékai, hanem a népbíróság előtt 

meghurcolt Asbóth Sándor elleni ítélet igazságosságát is kétségbe 

vonják. Ne szaladjunk azonban előre, hiszen ezt a későbbi fejeze-

tekben tárgyalni fogjuk, itt és most tekintsünk bele abba a három 

vallomásba, amelyeknek köszönhetően Zsoldos Andor a saját 

kezével ültethette el azt a facsemetét a Yad Vashem Intézet Em-

lékhegyén a Har Hazikaron-on Marlene Dietrich és a dán király 

fája mellett, amely emléktáblába vésett nevével együtt őrzi emlé-

két mindmáig Izraelben. Ott, ahol 1965-ben feleségével együtt, 

három hónapon keresztül nemcsak Jézus Krisztus útját járták vé-

gig városról-városra, de kézről-kézre adták őket egykori beosz-

tottjai – ahogy nevezte őket a „huszárjai” –, valamint azok hozzá-

tartozói is. Közülük hárman – akiknek egyike a hadbírósági eljá-

rásban tanúként is megszólalt – így tettek tanúbizonyságot egyko-

ri századosuk embersége mellett: 

„Mi a háromtagú bizottság: Weiss Ignác született Bács-

ka Topola [helyesen Bácska Topolya – J.A.] 1907. 

márc.18. Foglalkozás: szabó. Állandó lakhely: Natanja 

[helyesen: Netanya – J.A.] Rh. Ussiskin 8. [helyesen 

Ussiskhin] 

 Grünberger Pál, születési hely Stari-Becse [az egy-

kori Óbecse – J.A.] 1910. juli 24. Foglalkozása: 

vízvezetékszerelő. Állandó lakhely: Rh.Beri (helyesen: 

Be’eri – a szerző) 19. Natanja [helyesen: Netanya – 

J.A.] 

 Deutsch Andor, születési hely Mohol 1915.okt.20. 

Foglalkozás:kereskedő.Állandó lakhely:Natanja Rh. 

Dizengof [helyesen:Dizengoff – J.A.]14. 

 Mi nevezettek, esküvel valljuk 1942-ben juni 7-

edikén ismertük meg Zsoldos Andor magyarországi 

Szentesi származású tartalékos m.kir. századost. Fent 

emlitett Zsoldos Úr századához lettünk beosztva, mint 

magyar közmunkaszolgálatosok 105/6 munkaszolgálatos 
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alakulatba, Zomborba. Az első kontaktusunk Zsoldos 

Urral bizonyitékot nyert, hogy egy humánus, tisztalelkü, 

becsületes ember kezeibe kerültünk a sors kegyeiből. A 

megismerkedés pillanatában ismerve az akkori helyzetet, 

megvoltunk rémülve, emberi méltóságba meggyalázva 

éreztük magunkat, vártuk a sorsunkat. Míg megjelent 

Zsoldos Úr tisztikarával és keretlegénységével átvenni 

századát. Ö látva rémült szemeket, sorba járta a felsora-

kozott századot egyénről-egyénre kezetfogott az aláren-

delt zsidó munkaszolgálatosokkal és megnyugtatott ben-

nünket:”Emberek nem kell félni, nem vagyok emberevő, 

epen olyan húsból és vérből vagyok mint Ti. Igyekezni 

fogok hatalmam határain belül, emberséges bánásmód-

ban részesíteni Benneteket.”Az alárendeltségi periódus-

ban repülőteret épitettünk Bükszálláson, Zombor mel-

lett. Gondoskodott róla, az ö százada és a mellettünk élő 

105/5. ikerszázad emberséges körülmények között legyen 

elszállásolva, élelmezve, orvosi segélyben részesülve és 

szanitáris szempontból ellátva. Személyi befolyásával, 

igyekezetével odahatott, hogy átplántálta a humánus 

szellemet tisztársára Asbot Sándor százados urra, aki 

hajlamos volt a szélsőséges kilengésekre. [érdemes erre 

majd emlékezni a későbbiekben közölt népbírósági ta-

núvallomásokat olvasva – J.A.] 

 1. Szolgálatát hanyagul teljesitő két munkaszolgála-

tos, akiknek feladata szerszám örség volt, a repülőtéren 

venyegéből épült galibában tüzet gyujtottak és a vélet-

len, vagy talán szándékoság folytán leégett a gunyhó, és 

bent égett a század teljes szerszám és egyébb munkaesz-

köz felszerelése. Századparancsnokunknak kötelesége 

volt a történtekről, a Szegedi hadtestparancsnokságot 

értesiteni. A hadtestparancsnokság parancsban elren-

delte, hogy a két munkaszolgálatost név szerint Hauer 

Salamon, aki jelenleg Haifán, Bat Galim Rh. Jezreel 4. 
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és a másik ört Herskovics Izidort büntese meg. Büntetés 

hat napon át két órai kikötés volt, melynek végrehajtása 

egyenlő két ember halálával. Az ítélet elhangzása után 

magához rendelte Téli Sándor szolgálatvezető őrmestert 

és közölte vele: „Örmester úr ez a büntetés csak jegyző-

könyvben alkalmazandó és nem lesz végrehajtva, erről 

soha többé nem lesz beszélve.” 

 2. Egy napon pontos dátumra nem emlékszünk, a 

hadtestparancsnokságtól megjelent egy tiszti bizottság, 

azzal a feladattal, hogy szelektálják a század ötven szá-

zalékát, mely század 264 zsidó lélekből állt. Szedjék ki a 

legénység szine javát a Bori Szerbiában levő rézbányák 

részére, amely német megszállás parancsnoksága alatt 

állott. Rettenetes halálfélelem és rémület viharzott át a 

fejünk felett. Tudtuk, hogy akit elragad a szelekció 

tölünk az egyenlő a halálos ítélet meghozatalával. 

Szemeinkel láttuk kétségbeesett századparancsnokunkat, 

mely Bajtársunk elbeszéléséből bizonyságot nyert, hogy 

Zsoldos százados úr végigment a sorokon, legyen áldott 

a neve, cselekedni le fel futni a százada körül, hogy amig 

a szelekció megindulna, legalább ami menthető, meg-

mentse. Elsősorban is a sorokból elzavarta a körletbe 

vissza akik aznap gyengélkedő betegek voltak és azokhoz 

a betegekhez még leszakított a sorokból, amennyit csak 

birt az egészségesekből. Szerintünk ezzel az egy hősies 

kiállásával a századnak  felét megmentette a biztos ha-

láltól, mert sikerült neki bebizonyitani a tiszti bizottság-

gal, hogy ez egy olyan század mely csupa betegeskedő 

öregekből tevődik össze és a bizottság dolgavégezetlenül 

távozott és a mi két századunk a 105/6, 105/5 

sértettlenül tovább dolgozott és élvezte százados urunk 

kegyeit. A fent emlitett vallomást szükség esetén 

tanuvallomásával alátámaszthatja volt bajtársunk a 

105/5-ből Goldner Arnold A kv. Rh. Herzl. Mely bajtár-
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sunk elbeszéléséből bizonyságot nyert, hogy a százados 

végigment a sorokon és diszkrécióval rásugta a remegő 

embereknek:”Fiuk ne féljetek amig engem láttok, nem 

lesz ebből semmi, mi maradunk.” 

 3. Egy napon megjelent Bükszálláson a körletbe vá-

ratlanul egy magasrangu tiszt Poli alezredes, aki az or-

szág területén az épülő összes repülőterek parancsnoka 

volt és egyben élet és halál ura az összes munka-

szolgálatostáborok felett, amelynek parancsnoka volt és. 

a repülőterek nehéz munkálataival voltak sujtva. Nyilt 

parancsal elrendelte századparancsnokainknak azonnali 

hatályal rendeljék be a munkáról századunkat. Csoma-

golni, az üres vagonok a Bükszállási vasútállomáson 

állnak bevagonirozásra készen, és a menetirány Ukraj-

na. Zsoldos Andor századparancsnok és tiszttársa Asbot 

Sándor a 105/5 és egyben a zászlóalj parancsnoka, szin-

te könyörögve kérték az Alezredest, hogy hagyja békén a 

két századot, mely csupa öregekből és betegekből áll 

[ezt a kitételt is érdemes összevetni a későbbiekben kö-

zölt népbírósági tanúvallomásokkal – J.A.], és mint a 

fentemlitett esetnél, ugyszintén ebben az esetben is a va-

gonok üresen távoztak. Mi szerintünk pedig teljes egé-

szében Zsoldos úr nem kevesebb mint 264 szerencsétlen 

zsidó lelkét mentette meg a biztos megsemmisüléstől és 

haláltól. 

 Amennyiben azok, akik rajtunk kívül hivatva vannak 

kiértékelni ennek a nemes embernek a cselekedeteit, a 

velünk szemben humánus és emberszeretetből fakadó fi-

loszemita magatartását, a sok száz és száz eset közül ki-

emeltünk egy mozaikot, amely kizárólag és személyében 

érintett közöttünk élő bajtársainkat. 

 Grünberger Pál Natanja. Rh. Beri 19. A fentemli-

tettnek fivére és sogora a 105/7-ben voltak beosztva. 
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Grünberger határtalan zaklatással nap-nap könyörgött 

századparancsnokának, hogy őt helyeze át hozzátartozó-

ihoz, hogy együtt lehesenek. A századparancsnok Úr 

ezen kérelemnek nem tett eleget, mert ugy érezte 

Grünberger bajtársunk az ö felügyelete alatt védve van. 

A 105/7 munkásszázad utolsó emberéig az Ukrajnai hó-

mezőkön elpusztult. 

 Dávid Mihály Naharia [helyesen: Nahariya – J.A.]  

mezőgazda. Bánátból német megszállt területről átszö-

kött Bácskába magyaroktól megszállt területre. Valami-

lyen módon sikerült bevonulnia, szerencse folytán Zsol-

dos úr századához került. Feljelentés alapján a század-

nál megjelent a magyar kir. csendörség két örmestere 

szuronyos puskával. Dávidot letartóztatták a repülötéren 

és behozták a századhoz Bácskertesre. Vallatóra fogták, 

elsősorban kiakarták szedni belőle, ki álltal szökött át a 

Tiszán, és hogy sikerült bevonulnia. Elakarták vinni ma-

gukkal, hogy vissza dobják a németekhez Bánátba, ami 

egyenlő volt a halállal. Zsoldos százados Úr teljes fele-

lőséget vállalt, megtagadta a kiadatását. Dávidnak ma 

Naharián virágzó refetje [tehénfarm – J.A.] van.  

 3.Hahn Béla,lulán [?értelmezhetetlen – J.A.] Ki-

dron. 1944-ben a végső likvidáció kezdetén koncentrál-

ták a Délvidéki zsidóságot a Szegedi gettóben. A Szegedi 

vasúti pályaudvaron a kivagonirozás alkalmával vélet-

lenül Zsoldos százados Úr, aki abban az időben a Sze-

gedi hadtestparancsnokságnál szolgált mint beosztott 

szárnysegéd, egy álltalunk ismeretlen magasrangu tiszt 

keretében Hahnt felismerte a tömegbe és másnap egy 

tisztet zászlósi rangban elküldött a gettoban, hogy 

kerese meg és vezese hozzá Hahnt, aki valaha 

Szentivánon mint szakács volt a beosztottja. Hahn meg-

ijedt, elbújt. Többórás keresés után sikerült megtalálni, 

mert tisztában volt azzal, hogy abban az időben ha egy 
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zsidót kerestek személyileg, az jó nem lehetett. Végül 

megtalálták, mire a tiszt elrendelte, hogy kövese. 

Szörnyü félelem közepedte megérkeztek a „Royal” szál-

loda szalonjába. ”Parancsoljon helyet foglalni, azonnal 

hivom a százados urat ki önt ohajtja latni”,. Egy szem-

ben lévő ajtó kitárult és kilépett rajta Zsoldos Andor 

százados úr. Az ő megszokott jóságos tekintetével. A 

nagy örömtől és felindultságtól álltunk egymásal szem-

ben, a szemünkből peregtek a könyek, mire átölelt:”te 

vagy az öreg Hahn szakács.” és én álltam zokogva mint 

amikor egy eltévedt kisgyerek rátalál az Édesapjára. 

megkérdezte tőlem kik vannak még ismerősök a volt szá-

zadunkból. Mire felsoroltam ötöt hatot. A Százados Úr 

megához hivatta őket, bevitt egy szobába, bezárta az aj-

tót kulcsal, megvigasztalt bennünket kétségbeesésünk-

ben, és még ma is fülembe csengenek szavai: „Ne félje-

tek, Hitler elveszti a háborút, végefelé jár.” Előszedte 

hazai csomagjait, minket kiéhezett embereket a saját 

élelmével jól tartott és engem személyileg kiemelt és be-

ajánlott tiszti szakácsnak és igy nem kerültem 

Auswitzba. Bajtársaimmal együtt tul éltük a szörnyűsé-

geket és ezzel a vallomásommal igyekszek örök hálámat 

a magam és megmentett Bajtársaim nevében Zsoldos 

százados urnak kifejezésre juttatni. 

 4. A haszid zsidók számszerint nyolcan, melyek közül 

egyesek a Mea Seárimban [helyesen: Mea Sheárim – 

J.A.] élnek Jeruzsálemben állítják. Egy napon delegáci-

ót küldtek Zsoldos százados úr elé, avval a kérelemmel 

„Százados úr mi inkább éhen halunk minthogy nem ritu-

ális kosztot együnk.” Századparancsnoki rendeletre az 

ortodox vallásu Bajtársak közül minden nap egy bent 

maradt a körletben, szigoruan koser kosztot fözni, a 

rendelkezésünkre álló élelemből. A következő héten, a 

csoport avval állt elő „Százados Úr lövessen bennünket 
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agyon, de  mi a szombatot munkával nem szegjük meg.” 

Ennek a kérésnek a megoldása már nehezebb volt. Saját 

felelőségére elrendelte, ezen csoport minden szombaton 

gyengélkedőbe volt a körletbe. 

 Mi bizonyitjuk, hogy ez az ember, zsidómentő ügyek-

ből, az akori gonosz, kegyetlen szadista környezettel kö-

rülvett egyén hősiesen humánus kiállásával, nemtörödve 

azzal, hogy saját személyét az Ő egyéni nemes 

beállitottságánál fogva milyen veszélynek teszi ki magát. 

Nem vette figyelembe tiszti méltóságának megsértését, 

abban, hogy zsidómentő cselekedetei végett háromszor 

állt hadbiróság előtt. A volt társadalmi poziciójának 

tudható be, hogy tisztázni tudta magát. Minden cseleke-

detét velünk szemben tanusitott jóságát és filoszemita 

énjét, makulátlan tisztasággal minden egoizmustól men-

tesen, minden anyagi érdek nélkül, csupán kizárólag 

ember, zsidó és irántunk való szeretetből tette. Kérjük az 

ő megmentettjei, hogy ezen irás, vallomás maradjon meg 

hitelesen örök időkre, a mi Zsoldos százados urunk irán-

ti hálánk, szeretetünk, megbecsülésünk emlékére. 

 Kérjük a Jad Vasem [helyesen: Yad Vashem – J.A.] 

elöljáróit, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel 

nyújtsák ennek a nemes embernek Zsoldos Andor urnak 

és élete párjának, született Stamer Berta [helyesen: 

Stammer Berta – J.A.] őnagyságának – akik jelenleg az 

Izraelben élő 105/6-105/5 vendégei Budapestről – 

mindazokat a kitüntetéseket, amelyek egy ilyen nemes 

embernek jár. 

Salom!  

A háromtagu bizottság akik ezt a vallomást tették. 

1. Weiss Ignác 2. Grünberger Pál  3. Deutsch Andor 

U.i. Ezen vallomásunkat igazolhatják az Izaelbe élő volt 

bajtársaink, számszerint körülbelül ötvenen.” 
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„Visszakaptam a hitemet, hogy van emberi jóság” – mondta 

Zsoldos Andor hazatérve Magyarországra. Már ekkor beteg volt, 

és pár évvel később, 1970-ben eltávozott az élők sorából. 

* 

Az, hogy Zsoldos Andort „igaz embernek” nevezték, magya-

rul is sokatmondó, de egészen új megvilágítást nyer ez a tény ak-

kor, ha tudjuk, hogy az igaz embert – mint emberi minőséget – a 

zsidó rabbinikus irodalomban, a zsidó misztikus elmélkedésekben 

különleges jelentéssel ruházzák fel. Miután pedig az Izraelben 

szeretettel fogadott Zsoldos százados csak az emlékeire hagyat-

kozva idézte fel ezt a legendát, helyesnek tűnt, ha tiszta forrásból 

merítve megpróbálom megtalálni magát a legendát, ami alapján 

Zsoldos Andort igaz embernek, azaz héberül „cádik”-nak tartot-

ták. Naftali Kraus „Ősi forrásból” című internetes blogjában
30

 

olyan „emelkedett emberekként” írja le a cádikokat, akik a rosszat 

jóra változtatják és felemelik azt a Szentség szintjére. Dr. Borsá-

nyi Schmidt Ferenc egyenesen a prófétákkal hozza kapcsolatba a 

cádikokat (az ő írásmódja szerint: cáddikokat), akikről úgy ír az 

országos Rabbiképző- Zsidó Egyetem honlapjának könyvajánló-

ja
31

 szerint, mint a ma prófétái, akiket mint a prófétát  

„a Teremtő választotta ki, sokszor a kiszemelt akarata 

ellenére. Jónás menekült a feladat elől, de nem lehet, 

mert az igazságot akkor is kell hirdetni a közösség érde-

kében, ha azért börtön, halál, megvetés jár.”  

                                                      
30

 Naftali Kraus blogja: Ősi forrásból http://judaizmus.blogspot.com/-

2011/06/zsido-filozofia-rsz-miladi-tanja.html;letöltve: 2011. június 

30. 15h52’ 
31

 Dr. Borsányi Schmidt Ferenc: PRÓFÉTÁK ÉS CÁDDIKOK; Or-

szágos Rabbiképző-Zsidó Egyetem honlapja http://www.or-

zse.hu/konyv172.htm,  letöltve: 2011. június 30. 16h27’ 
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A Szombat zsidó politikai és kulturális folyóirat honlapján 

található heti midrások (Biblia magyarázatok) egyikében
32

 pedig 

a Példabeszédek 6,25 bibliai helyre hivatkozva az olvasható, 

hogy  

„(…)mindnyájan felelősek vagytok egymásért. Még ak-

kor is, ha csak egyetlen cádik van köztetek, az egész vi-

lág (mindenki) az ő jogán létezik, mint ahogy írva van: 

„a cádikon áll a világ”, (Példabeszédek 6, 25).” 

Az egykori százados emlékezete egyébként nem járt messze 

a valóságtól, hiszen rendkívül megkapó a kép, amit számára fel-

elevenítettek izraeli vendéglátói a következőképpen: 

„Amikor Isten megteremtette a Földet, akkor itt volt kö-

zöttünk, de bűneink fokozatosan távolították el tőlünk 

hét lépésben, «szintről-szintre»; hét igaz ember jön vi-

szont majd el, akik ugyanígy fokozatosan visszahozzák 

nekünk a Teremtő Istent. Ők a Hét Jámbor, akik járják a 

földet és boldoggá tesznek bennünket.”  

Az eredeti történetet Dr. Köves Slomótól, az Egységes Ma-

gyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbijától idézem elektro-

nikus levélváltásunkból, az alábbiak szerint:  

(…)Az említett történetben szereplő igazak, nem egysze-

rűen cádikok, hanem a világ legszentjebbjei, akiknek 

életén az egész világ sorsa múlik. A legenda forrás a 

Midrás Énekek énekéhez fűzött kommentára (Sir hásirim 

rábá 5:1.).  

A pontos szöveg a következő: 

„Kezdetben a Sechiná [az Isteni Dicsfény – J.A.] lénye-

ge szemmel láthatóan jelen volt ebben a mi szerény kis 

világunkban. Azonban a Tudás Fája [kozmikus] bűné-

                                                      
32

 Szombat zsidó politikai és kulturális folyóirat honlapja 

http://www.szombat.org/heti+midras.html, letöltve: 2011. június 30. 

16h33’ 
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nek nyomán a Sechiná eltávozott a földről és fölemelke-

dett a mennybe. Később Káin , majd Enos bűne  miatt a 

Sechiná még távolabbra húzódott vissza ettől a világtól, 

a legközelebbi mennytől a másodikig, majd a harmadik 

mennyig emelkedve föl. Még ennél is később, az Özönvíz 

nemzedékének bűnei hatására, a Sechiná a harmadik 

mennyből a negyedikbe húzódott vissza, majd onnan is 

tovább. A megnyilatkozott Isteni Dicsfénynek erre a fo-

lyamatos visszahúzódására utal annak a bibliai versnek  

a szóhasználata, amely elmondja, hogy Ádám és Éva 

«meghallották Isten hangját, amint a kertben járdo-

gált»”. Rabbi Abba megjegyzi: „A bibliai vers szóhasz-

nálata nem az, hogy járt, hanem az hogy járdogált, 

amely az Isteni dicsfény oda vissza mozgására utal. 

A Midrás azzal folytatja a magyarázatot, hogy miután 

hét nemzedék bűneinek következtében az Isteni Dicsfény 

hét spirituális szinttel feljebb húzódott kezdeti, evilági 

megnyilvánulásától, született hét cádik, akiknek isteni 

szolgálata újra visszahúzta az Isteni Dicsfényt ebbe az 

alant fekvő világba. Ábrahámnak köszönhetően a 

Sechiná lejjebb ereszkedett a hetedik mennyből a hato-

dikba, Izsáknak köszönhetően a Sechiná lejjebb ereszke-

dett a hatodik mennyből az ötödikbe és így tovább – egé-

szen addig, míg Mózes, e cádik-ok közül a hetedik (és 

«nagy becsben tarttatik minden hetedik»), le nem vonta 

újra a Sechiná revelációját ide, ebbe az alant fekvő vi-

lágba. 

Az Isteni legelőször a Szentély-sátorban nyilvánult meg, 

amint írva is van: «És készítsenek számomra szentélyt, 

hogy bennük lakozzam!»   Lényeges, hogy a bibliai vers 

utolsó héber szava a várakozással ellentétben nem ben-
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ne hanem bennük – mivel a Tóra ezzel arra utal, hogy 

Isten minden egyes emberben ott lakozik.”
33

 

Mindennél többet mond tehát az, hogy a vendéglátók a szá-

zadost az Igaz Emberek egyikeként fogadták és részesítették a 

vendégszeretetükben. Annál szomorúbb, hogy a bolsevik-

kommunista rezsim sem neki, sem bajtársának, vitéz nemes As-

bóth Sándornak nem adta meg az emberhez és emberségükhöz 

méltó, tisztességben-becsületben megélhető öregkort. 

5. Elejtik a vádat  

A folytatódó kihallgatások során 1942. október 3-án 13 óra 

10 perckor, a bácskertesi reptéren Rimavecz János tartalékos fő-

hadnagy
34

 nagymágocsi uradalmi tiszt két, tanúként beidézett 

munkaszolgálatossal – Weisz Ignác izraelita topolyai szabóval [ő 

az egyik 1965-ben vallomást tévő túlélő – J.A.], valamint Szaba-

dos László izraelita újvidéki műasztalossal – egyetemben alapta-

lannak ítélte a táborparancsnok és tisztikara elleni vádakat. Utób-

biak vallomásukban világossá tették, hogy bármilyen szolgálati 

időn kívül végzett munkáért a megérdemelt fizetséget kapták, a 

számlákat pedig mind a századosok, mind pedig a századok le-

génysége hiánytalanul kifizették nekik. 

Három nappal később 1942. október 6-án Dr. Aigner István 

hadbíró főhadnagy sürgős táviratban
35

 közölte a szegedi V. hon-

                                                      
33

 Személyes e-mail váltás Dr. Köves Slomó rabbival 2011. június 30. 

és 2011. július 3-án. 
34

 Lásd a 19. jegyzetet. 
35

 Sürgős Távirat 1762 M. kir. hdt. pag. Hírközpont 1942.X.hó.6 nap 

16 óra 00 perc. in M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnok 

ügyésze Ü. 1773/42 I. Előadói ív m.kir.105/5.tábori munkásszázad 

állományába tartozó vitéz nemes Asbóth Sándor szds. és társai ellen 

Ktbtk.133.§. miatt folyamatban levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 

421458.-Athenaeum, Budapest, 1942. III. D-10.ut.2.§.,I. minta 

Hadtörténelmi Levéltár 
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véd hadtest parancsnok ügyészével az újvidéki állomásparancs-

nokság-ról, hogy “a zsidó munkásszázadok elleni feljelentés leg-

nagyobb része túlzott, és a valóságnak meg nem felelő volt.” Ér-

tesítette továbbá feletteseit arról, hogy két munkaszolgálatost 

megvesztegetés kísérlete miatt letartóztatott, útnak indítva őket a 

büntetőintézetbe. A táborparancsnok azonban még október 4-én – 

kihallgatásának másnapján – szintén jegyzőkönyvben rögzített 

vizsgálatot folytatott, amelynek teljes anyagát felterjesztette a M. 

kir. szegedi V. honvéd hadtestparancsnokság ügyészéhez
36

.  

A kérdéses napon ugyanis vádlója, Nagy János mérnök a 

műszaki csoport emberei közül, kiváló munkájuk elismerésekép-

pen négy munkaszolgálatos számára kért eltávozást. Asbóth szá-

zados kérdései Keviczky György karpaszományos szakaszvezető 

– mint jegyzőkönyvvezető – jelenlétében, éppen ezért – talán nem 

véletlenül – a munkásszázadok alkalmazottainak munkájára, azok 

teljesítményére, nemkülönben ellenőrzésükre, végül pedig a szá-

zadok hangulatára irányultak. A megkérdezett munkaszolgálato-

sok egybehangzó állítása szerint századaik munkájával feletteseik 

és Nagy János mérnök annyira meg voltak elégedve, hogy nem 

ellenőrizték őket, rajzaikat végleges terveknek fogadták el. Igaz 

egyikük hozzátette, hogy Nagy soha nem dicsérte őket, de nem is 

kifogásolta a munkájukat. Az viszont tény, hogy felügyelő mun-

kára csak a 105/5 és 105/6-os századból jelöltek ki embereket, 

akiket még azután is a helyükön hagytak, amikor több század be-

érkezett egymás után a munkaterületre – vallották. Szerintük ezt 

erősíti meg az is, hogy nem egy magyar zsidó munkaszolgálatos 

irányítja a szomszédos 1001. és 1002. számú román munkásszá-

zadnál a munkát, többek között Nagy mérnök megbízásából. Mint 

                                                      
36

 Jegyzőkönyv ü.1773/42/2-köz jelzettel in M. kir. szegedi V. honvéd 

hadtestparancsnok ügyésze Ü. 1773/42 I. Előadói ív m. kir. 105/5. 

tábori munkásszázad állományába tartozó vitéz nemes Asbóth Sán-

dor szds. és társai ellen Ktbtk.133.§. miatt folyamatban levő bűnvá-

di ügyben. 445.r.sz. 421458. – Athenaeum, Budapest, 1942. III. D-

10.ut.2.§.,I. minta Hadtörténelmi Levéltár 
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azt a református, de korábban izraelita kiskunhalasi kultúrmérnök 

megerősítette, a két zsidó munkásszázad megérkezése óta a repü-

lőtér körzetében megtöbbszöröződött a munkateljesítmény, és a 

románokénál jobban szervezett munkának köszönhetően, az addi-

gi kilencről tíz csillére nőtt a teljesítmény. A munkahelyet pedig 

senki el nem hagyta mindaddig, amíg be nem fejezték a munkát – 

vallotta Bárdos József. 

Mindent elmondanak azonban Donáth Antal izraelita sza-

badkai vegyészmérnök szavai a századok hangulatát illetően.  

„Kérem mi tudtuk, hogy dolgozni kell és azt is tudtuk, ha 

nem dolgozunk, rosszabb helyre kerülünk. Pedig a szá-

zad nagy része Zenta, Szabadka, Ada, s ide a környékre 

való és azt is tudtuk, csak akkor jöhetnek látogatók, ha 

közel vagyunk. Ha innen elvisznek, még pár órára sem 

mehetünk haza. Talán akadt egy-két hülye, aki ki akarta 

húzni magát, de ilyen mindég van. A többség iparkodott 

és ezt a zsidó szakaszparancsnok helyettesek állandóan 

hangoztatták. Csak addig van jó dolgunk, míg dolgo-

zunk.” 

* 

A hadbírósági eljárás az iratok tanúsága szerint a megvádolt 

táborparancsnok kiegészítő felterjesztésével 1942. október 10-én 

folytatódott, amely felterjesztést
37

 egyúttal csatoltatni kívánta a 

                                                      
37

 M. kir. szegedi V. honvéd hadtestparancsnokság ügyészének, Bu-

dapest, 1942.évi november hó 13-án. Szeged. Felterjesztem. 1 drb. 

melléklet. Három pecséttel: M. kir. Honvéd Repülőtéri Parancsnok-

ság Vettem!  1942. év okt. hó 19én 18.szám Mb.pk.1942 1brd. 

mell. Ördögh hdgy. aláírással; M. kir. honv. Repülőtér Építő Cso-

port Parancsnokság  Érkezett: 1942. okt.22. 3415SZÁM/kt/1942 1. 

drb. mell.; M. kir. szegedi V. honvéd hadtestparancsnok ügyésze 

Vettem: Szeged,1942. november hó 17n. Ü1773/42/2 1.drb. mel-

léklet; in M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze Ü. 

1773/42 I. Előadói ív m.kir.105/5.tábori munkásszázad állományá-

ba tartozó vitéz nemes Asbóth Sándor szds. és társai ellen 
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hadbírósági iratokhoz. A századparancsnokságról a repülőtér épí-

tő csoport parancsnokságnak küldött sűrűn gépelt szövegben, a 

szabotázs vádját azzal kívánta megdönteni, hogy hangsúlyozta: 

míg a Honvédelmi Miniszter rendeletben (128.928/eln.Kmof-

1942) hét hétköznapra, a legnagyobb zsidóünnepekre szolgálat-

mentességet engedélyezett, addig századaik csupán egy napon, a 

Hosszúnapon nem vonultak ki munkára. A csatolt iratban a szá-

zados azt is furcsállotta, hogy az a Nagy mérnök jelentette fel őt, 

aki szeptember 21-én Pohly alezredes elégedettségéről biztosítot-

ta mindnyájukat, a vizsgálat idején pedig négy munkaszolgála-

tosnak kért jutalom eltávozást. Levelében a százados hivatkozik a 

művezetőre is, aki nem egyszer kijelentette, hogy gondot okozna 

a két zsidó munkásszázad hirtelen kicserélése, hiszen embereik-

kel ők biztosítják a munka menetét. Arról nem beszélve – jegyez-

te meg –, hogy amióta személycserék történtek, azóta az ő két 

századuk vette át a munkavezetést.  

Új megvilágításba helyezi a bácskertesi főjegyző és a községi 

orvos képtelen vádjait a terményárak felverését illetően, hiszen 

mint írja: a bácskertesi gazdálkodók és kereskedők pont azért 

fordultak panasszal a főszolgabíróhoz, hogy a táborparancsnok-

ság semmit nem enged eladni a munkaszolgálatosoknak. Meg-

döbbentőnek tartotta azonban azt, hogy a bajkeverők egyike sem 

ütközött meg a román munkaszolgálatosok vásárlásain, akik le-

szerelésükkor például egymaguk több mint 2000 kg hagymát vit-

tek el Bácskertesről. 

6. Bácskertes 1942. Elrendelem! 

Dr. Aigner hadbíró főhadnagy, másik két hadbíró olvashatat-

lan ellenjegyzésével, Szegeden 1942. november 27-én keltezett 

                                                                                                           
Ktbtk.133.§. miatt folyamatban levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 

421458. – Athenaeum, Budapest, 1942. III. D-10.ut.2.§., I. minta 

Hadtörténelmi Levéltár 
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ügyészi indítványában
38

, vitéz nemes Asbóth Sándor I. rendű ter-

helttel szemben a Kbp.138.§.2. bekezdése alapján a fegyelmi fe-

nyítés egyidejű kiszabása mellett, a feljelentés félretételét indít-

ványozta, míg a II., III., IV. rendű terheltekkel szemben a 

Kbp.138.§. 1. bekezdése alapján ejteni javasolta a vádat. 

Ítélet ennek megfelelően a M. kir. 105/5. tábori munkásszá-

zad állományába tartozó vitéz nemes Asbóth Sándor százados és 

társai ellen a Ktbtk.133.§. miatt folyamatban levő bűnvádi ügy-

ben 1942. december 19-én Szegeden született. Bűncselekmény 

hiányában mindnyájukkal szemben a feljelentés félretételét ren-

delte el, ám Asbóth Sándor I. rendű terheltre a fegyelem és rend 

fenntartását célzó másokat is kötelező parancs ellen való csele-

kedetéért, harminc nap állomásfogságot szabott ki. Az ítélet in-

dokolásában arra hivatkozott a M. kir. szegedi V. honvédhadtest 

parancsnok ügyésze, hogy Asbóth a fennálló tiltó rendelkezések 

ellenére egy munkaszolgálatost szolgálati idő alatt ruhajavításra 

és tisztításra használt fel, többüket tiszti szakácsként és irodai 

munkára alkalmazott, továbbá polgári labdarúgó csapattal mérkő-

zést és 5 ízben kabaré előadást engedélyezett, amelyeken a köz-

reműködő zsidók kétértelmű és zsidószellemű műsort is előad-

tak(sic!). 

Több kérdés is felmerül ezen ügyészi eljárás kapcsán. 

Az első rögtön az a szembetűnő ellentmondás, hogy amíg az 

előadói íveken és a tanú kihallgatási jegyzőkönyvekben kezdettől 

fogva a Ktbtk.133.§.-át jelölték meg a vád alapjának, az ítéletet 

előkészítő rendelkezésben egyértelműen a Ktbtk.123.§.-ára hivat-

koznak egyetlen kivétellel, de az érintett személye nem is merült 

fel olyan különös súllyal egyetlen esetben sem az egész eljárás 

során, ami indokolná a 133.§. meghatározó erejét. Vitathatatlan 

az is, hogy a vádpontokat többségükben nem bizonyították.  

Harmadszor azt nem vették figyelembe az ítélkezők, hogy 

amíg a honvédelmi miniszter rendeletei sorozatban az emberséges 

bánásmódra, a túlságos szigor feloldására, a kegyetlenkedések 

                                                      
38

 Lásd 3. Jegyzetet. 
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megfékezésére szólítja fel a parancsnokokat, addig ebben az eset-

ben például nem a fogda helyetti megkötözést említették meg – 

mint a parancsban kiadottól eltérő büntetési módszert –, hanem a 

pénz- és csomagküldemények, valamint a kabarék ügyével fog-

lalkoztak, nemkülönben a munkaszolgálatosok irodai, illetve 

konyhai alkalmazásáért marasztalták el a századost. Nem vették 

figyelembe sem a bizonyítottan kimagasló munkateljesítményt, 

sem pedig a tanúk és a vádlottak által egyhangúan megerősített 

rossz körülményeket, valamint a százados ezekhez mért intézke-

déseinek hatását. Megdőlt az egy-két falubeli rosszindulatából 

táplálkozó „felvásárlási láz” vádja is, ugyanakkor a parancsnok 

ügyész eltekintett mind a mérkőzés, mind pedig a kabarék 

jótékonycélú rendezésének ismertetésétől. Amint azt láthatják, 

Asbóth százados a parancsokat csak abban az esetben nem tartot-

ta be, amikor embersége mást sugallt neki.  

Ezzel kapcsolatban érdemes ismét Nagybaczoni Nagy Vil-

mos vezérezredes, honvédelmi miniszter 1942. december 19-én 

(!), – tehát a szegedi ítélethozatal napján – kibocsátott, a fentiek-

ben már részleteiben idézett utasításából, az idevágó részleteket 

kiemelni. A bevezetés „b)”-pontjában ugyanis a következő olvas-

ható: 

„(...) a jövőben minden munkásszázad felett hatáskörrel 

rendelkező parancsnok súlyt helyezzen arra, hogy a zsi-

dók munkaképességét és teljesítményét emberséges bá-

násmóddal, a munkaképtelen és beteg zsidók felülvizsgá-

latával, illetőleg kórházba utalása útján fokozza. 

(...)Értelmességüknél és kézügyességüknél fogva a még 

egyébként teljesen szokatlan munkát is igen könnyen el-

sajátítják. A volt zsidó tiszteket, tiszthelyetteseket, mér-

nököket a polgári életben is vezetőként vagy előmunkás-

ként alkalmazott egyéneket a munkavezetésnél igen jól 

fel lehet használni. A munkateljesítményre különösen jó 

befolyással van a megfelelő és változatos élelmezés, az 
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éjjeli nyugodt alvást biztosító megfelelő elhelyezés és a 

tisztálkodási lehetőség is. ”  

Nagybaczoni szeptember 24-én lépett hivatalba, amikor is 

már szeptember 11-től hatályos volt a még elődje által kiadott 

120 780.szám.eln. KMOF-194230 számú rendelet
39

, amely kitér 

többek között „a zsidók felhasználásának” kérdésére is: 

„Ha a keresztény keret a belszolgálat és a vezénylések 

kielégítésére nem lenne elegendő, úgy pótlásukra(...) el-

sősorban olyan 2. éves kisegítő munkásokat kell beosz-

tani, kik már régebben keresztények, vagy pedig általá-

nos magatartásuk mind ez ideig kifogás alá nem esett.” 

A vádakkal kapcsolatosan újabb passzusokra már csak az 

1943. március 9-i, 110 160. szám. eln.KMOF.1943. jelzetű hon-

védelmi miniszteri, szigorúan bizalmas rendeletben
40

 bukkantam, 

amelyek a kisegítő szolgálatosokkal kapcsolatban, a következőket 

fogalmazták meg: [Természetesen jogszabálynak nem lehet visz-

szamenőleges hatálya, sőt, ez időben is későbbi  rendelet;  jog-

szabályt vagy törvényt azonban vélhetően akkor hoznak, ha va-

lamit, vagy valaminek a hiányát(!) szabályozni kívánják, ezért 

ezek jelzésértékűek lehetnek tárgyalt témánk szempontjából. – 

J.A.] 

„(...)A munka befejezése után még fennmaradó időt el-

sősorban pihenésre, a szálláskörletek takarítására, a 

ruházat rendbehozatalára, a műszaki anyag és járművek 

jókarbantartására kell fordítani.(...)Ha a kisegítő szol-

gálatosokat keresztény legénységi keret hiányában még-

is belszolgálatra szükséges vezényelni a parancsnok e 

célra elsősorban a gyengébb testalkatúakat válassza 

ki.” 

                                                      
39

 Lásd a 10. jegyzetet. 
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 in. Karsai Elek: Fegyvertelenül álltak az aknamezőkön I-II. 286.-

297. o. Budapest 1962. Kiadta a Magyar Izraeliták Országos Kép-

viselete 
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Sem a hangvételben, sem az ésszerű – a kizárólagosan tiltó 

helyett, a valamelyest megengedő – eljárásában nem sokban kü-

lönbözik a két, egymástól hónapokkal eltérő rendelet; tehát kéz-

zelfogható, hogy például az Asbóth Sándor százados és társai 

számára felrótt cselekmények egyik rendeletbe sem ütköznek, 

bűncselekménynek pedig egyáltalán nem minősülnek.  

Mint ahogy az a védekezésekből is kiolvasható – bár a szol-

gálati kötelezettségük megszegésének minősült az, hogy nem kü-

lönítették el zártan a zsidó munkaszolgálatosokat, ebben 

mindannyiukat a körülmények hátráltatták, de – tudatosan, vagy 

tudat alatt, mégis a honvédelmi miniszter rendeleteinek szellemé-

ben cselekedtek.  

A gyanúsítottak szerint munkakerülés vagy szabotázs azért 

nem fordulhatott elő, mert az akkordmunka jellege miatt a mun-

kások a napi teljesítmény elvégzése előtt nem hagyhatták el a 

munkahelyet. Ráadásul az akkordmunka természetéből adódóan, 

a munkások egymást ellenőrzik, így kevesebb kontroll is elegen-

dő volt. A pénz- és csomag-küldeményeket megszűrték ugyan, de 

mégsem lehetett elkerülni az esetleges visszaéléseket; mihelyst 

azonban fény derült rájuk, ezeket megtorolták. A labdarúgó mér-

kőzések és kabarék engedélyezése valóban a rendeletekbe ütkö-

zőek lehettek, csakhogy a honvédelmi miniszter a december 19-i 

utasításában a téli ruházat pótlásáról is rendelkezett, mégpedig 

imígyen: 

„Egyes munkásszázadoknál a kisegítő munkások egy ré-

sze téli ruházattal nem rendelkezett. Ezeknek a parancs-

nokok adjanak módot, hogy téli ruházati cikkeiket a lá-

togatók útján, illetőleg rövid szabadság keretében be-

szerezhessék.(...)Ugyancsak külön intézkedem a kisegítő 

munkásoknak a téli időjárás tartamára 2 takaróval való 

ellátására.”  
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Tekintettel arra, hogy 1942 és 1943 fordulóján a német had-

vezetés több ízben, több ezer zsidó munkaszolgálatos Borba
41

 

vezénylését követelte az azt visszautasító Nagybaczonitól, több 

mint emberségesnek minősíthető a százados azon cselekedete, 

hogy téli ruhára gyűjtés szándékával labdarúgó mérkőzéseket és 

kabarékat engedélyezett a zsidó munkaszolgálatosok számára. 

Láthattuk, hogy az első méltatlan megjegyzésre rendszabállyal 

válaszolt, de mégsem tiltatta be az előadást, amely mérlegelő ké-

pességét igazolta és nem azt, hogy ne lett volna ura a helyzetnek. 

Mint ahogy a hadbíró is belátónak és méltányosnak bizonyult a 

kiszabott büntetés mértékének megállapításával, amely talán pon-

tosan az eddig elmondottaknak, valamint a feljelentések látható 

túlzásainak az eredménye volt. Mivel pedig a zsidókkal szembeni 

intézkedések fő irányvonala és célzatossága a szigorú bánásmód 

volt, vélhetően példát kellett statuálnia a hadbírónak. Indokként 

talán még kapóra is jött a II., III., valamint IV. rendű vádlottak 

felmentésében az, hogy kizárólag rangidős parancsnokuknak en-

gedelmeskedtek; függelmi kötelezettségüknek tettek tehát eleget, 

amelyért a felelősség – mint ahogy azt egyik felterjesztésében ő 

maga írta is – mindenért Asbóth Sándort terhelte. Nem véletlen 

persze, hogy a hadbírói végzés „a büntetőbírósági üldözésre ele-

                                                      
41

 DEGOB-jegyzőkönyv  3344 F.S. visszaemlékezése szkennelt válto-

zat Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság honlapja 

http://www.degob.hu/index.php?showjk=3344, letöltve: 2011. júli-
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gendő alapot nem látott”, a tárgyalt esetben ezért tetette félre a 

feljelentést. 

A már említett Katonai Büntetőtörvénykönyvben természete-

sen kristálytisztán benne foglaltatik a betűjéből következő eljárás 

foganatosítása. A szegedi eljárás vádpontjai a Ktbtk. VII. fejeze-

tének 123. §-ba, valamint a Ktbtk. VIII. fejezetének 133.§-ba üt-

köző cselekményeket rótták fel a vádlottaknak, amely törvényhe-

lyek ellentmondásaira több vonatkozásban rámutat a 14. jegyzet-

ben már citált Dr. Schultheisz Emil: A Katonai Büntető-

törvénykönyv (1930. évi. II. Törvénycikk) Magyarázata
42

 című, 

több kötetes törvényelemzése. A jogtudós szerint ahhoz, hogy a 

bűncselekmény kimerítse a törvényben e helyütt leírtakat az 

szükséges, hogy az általános parancsot ne egyes meghatározott, 

hanem több meghatározatlan személyhez intézzék, tartalma sze-

rint a fegyelem és rend fenntartására irányuljon, a tettes pedig 

egyszerűen, tehát minden szóbeli vagy tettleges megnyilvánulás 

nélkül a parancs ellen cselekedjék. Ez a cselekmény szerinte na-

gyon rokon a függelemsértéssel, mert ugyanúgy kimeríti a pa-

rancs nem teljesítését. Egyetlen dologban különböznek egymás-

tól; tudniillik a fegyelem és rend elleni vétség, a függelemsértés-

sel szemben csak egyszeri cselekvést vagy nem cselekvést enged 

meg, és általános érvényű parancsot tételez fel. Amennyiben 

ugyanis a fegyelem és rend fenntartását célzó általános parancs-

nak ellenszegülő, egyidejűleg a parancsot számára kiadó elöljáró-

jára vonatkozó, tiszteletlen kijelentést is tesz, vagy a parancsot 

adó elöljárójának ellenszegül, akkor már nem fegyelem és rend 

elleni bűncselekményt, hanem függelemsértést követ el. 

A vádpont kimerítéséhez azonban a szerző megállapítása ér-

telmében az is szükséges, hogy a szóbanforgó parancsot általában 
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 in: Dr. Schultheisz Emil: A Katonai Büntetőtörvénykönyv Magya-

rázata (1930.évi II. Törvénycikk). I.-II. kötet. I. kötet. VII. fejezet 

108.-109. old., II. kötet. 15. oldal, 31. oldal, 59. oldal, 71.-72. ol-

dal, 80. oldal – Politzer Zsigmond és Fia kiadása Budapest, 1931. 

lásd 14. jegyzet. 
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ne csak a Szolgálati Szabályzat I. Részének, illetve más szabály-

zat vonatkozó rendelkezései jegyében adják ki, hanem az egy 

meghatározottan körvonalazott, de azért az általános rendelkezé-

sek szellemében fogant parancs legyen. A nyolc naptól hat hóna-

pig terjedő büntetést ugyanakkor elegendően tág keretnek tartja 

az elemző ahhoz, hogy a katonai igazságszolgáltatás a kiadott 

általános parancs fontosságához, valamint a tettes alanyi bűnös-

ségéhez mért megfelelő megtorlást alkalmazhasson. 

A bűntettek, vétségek, kihágások, valamint a katonai fegyel-

mi kihágások közötti érdekes átfedésre világít rá Heller Erik: A 

Magyar Katonai Büntetőjog általános tanai című büntetőjogi tan-

könyve
43

 azt hangsúlyozva, hogy a katonai fegyelmi kihágások  

„(...) nem is a büntető, hanem a fegyelmi jog területére 

tartoznak. A kétféle jogterület egymástól való különállá-

sa azonban nagyon elmosódik azáltal, hogy bizonyos 

esetekben bűntettek, vétségek, illetve kihágások fegyelmi 

úton torolhatók meg, (...) és hogy viszont bizonyos kö-

rülmények között fegyelmi kihágások vétségeknek, vagy 

bűntetteknek minősülnek. A fegyelmi büntetés alkalma-

zásával ugyanis a bűntett, ill. a vétség (...) fegyelmi ki-

hágássá válik, viszont a vétséggé vagy bűntetté minősülő 

fegyelmi kihágási tényálladékok a fegyelmi vétségek kö-

réből a bűncselekmények körébe mennek át.” – szögezi 

le. 

A Schultheisz-féle törvénymagyarázat valamelyest leegysze-

rűsíti a különbségtételt. Arra az álláspontra helyezkedik ugyanis, 

hogy  

„(…)A törvényhozó a katonai hivatás- és álláskötelessé-

gek  megszegésének csupán súlyosabb eseteit vonta sza-
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 Heller Erik: A Magyar Katonai Büntetőjog általános tanai (külön 

lenyomat H.E. egyetemi tanár A magyar büntetőjog története tan-

könyve II. félkötet c. munkájából) 3-8. oldal. Szerző kiadása Sze-

ged, 1937. 
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bályozása körébe, míg az enyhébb eseteket, mint a fe-

gyelmi kihágásokat a fegyelmi fenyítő hatalomnak en-

gedte át. Ennél fogva a Ktbtk. a katonai bűncselekmé-

nyek súly szerinti megkülönböztetésénél nem követte a 

polgári büntetőjogban elfogadott hármas felosztást 

(bűntett – vétség – kihágás ), hanem csakis bűntetteket 

és vétségeket ismer. „Katonai” kihágás tehát nincsen. A 

katonai deliktumok közül az a cselekmény, amelyre a 

törvény, illetőleg az annak alapján hozott bírói ítéletben 

halált, fegyházat vagy börtönt állapít meg, bűntett, míg 

az, amelyre fogházat, vagy pénzbüntetést állapít meg, 

vétség. ” 

A szolgálati bűntettekről és vétségekről rendelkező VIII. fe-

jezet 133.paragrafusa kapcsán – amely kiterjed többek között a 

parancstovábbítással kapcsolatos szolgálati kötelességszegésre is 

– Dr. Schultheisz Emil megemlíti, hogy egy kivétellel az új kato-

nai büntetőtörvénykönyv – némi bővítéssel – az 1855. évi régi 

katonai büntetőtörvényből emelte át a jogszabályt, és kifejezetten 

a külön rendelkezést nem igénylő és általában csekélyebb beszá-

mítás alá eső, jórészt mulasztásban álló szolgálati kötelességsze-

géseket tárgyalja. A 133.§. vizsgálatánál fontos szempontnak 

ajánlja azt a körülményt, hogy e paragrafus a cselekmények kise-

gítő jellegét hangsúlyozza akkor, amikor kimondja, hogy csak 

annyiban alkalmazandó, amennyiben az elkövetett cselekmény 

súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik. 

A bűnvádi eljárás ítélete árnyalásának jegyében, a teljes kép-

hez – nemkülönben a későbbi népbírósági ítélet objektív értékelé-

séhez – egyetlen idézet ide kívánkozik még. A kérdéses törvény-

hely a mindmáig megoldatlan, a legvitathatóbb, az érzelmeket 

leginkább felkavaró „parancsra tettem” – védekezés törvényes 

indokát, valamint erkölcsi hátterét kutatja, miközben nem feled-

kezik meg a kérdés másik szempontjáról sem: mi történik, ha az 

alárendelt nem teljesíti a józan ésszel ellenkező parancsot? Azért 

nem mehetünk el a kérdés mellett szó nélkül, mert az iratok tanú-
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sága szerint 1942-ben egy századparancsnok hiába tagadta meg a 

parancsot – enyhíteni szándékozván zsidó munkaszolgálatosainak 

körülményein –, négy évvel később, a népbírák népellenes bűn-

tettben mondtak felette ítéletet. Nem tanulmányozták az 1942-ben 

lezajlott hadbírói vizsgálat és ügyészi indítvány indoklását, a szá-

zados ellenében beidézett tanúk pedig nem tartották szükségesnek 

megemlíteni azt a levélváltással is dokumentált vitát, amelyet a 

Nagybaczoni-rendelkezéseknek megfelelően eljáró századpa-

rancsnok, az alárendeltjeivel szembeni felelősségérzettől indíttat-

va, feljebbvalójával folytatott. Mint az látható, ekkor embertelen 

körülményektől mentette meg a századát, még ha a későbbi – való 

igaz, újabb embertelenségeket szülő – parancsoknak talán nem is 

tudott ellenszegülni...  

Dr. Schultheisz Emil műve első kötetének VII. fejezetét „A 

beszámítást kizáró, súlyosító vagy enyhítő okok”-nak szenteli, és 

a következőkre is kitér: 

„A fegyelemnek, amely – mint tudjuk – a katonai orga-

nizmus életképességét biztosítja, legfontosabb pillére a 

függelem, ez pedig magában foglalja az elöljáró iránt 

tartozó engedelmesség kötelességét is. A Szolg. Szab. I. 

Rész. 64. pontja akként rendelkezik, hogy »az alárendelt 

elöljáróinak minden parancsát feltétlenül, készséggel, a 

kellő időben, amint erejéből és a fennforgó körülmények 

között lehetséges jól teljesítse.« Ez a rendelkezés azon-

ban nem korlátlan érvényesülést követelő norma, mert 

az alárendelt csupán addig van engedelmességre köte-

lezve s ez a jog feltétlen uralmából következik, amíg a 

parancs nem irányul valamely joggal ellentétes maga-

tartás elkövetésére.”  

Igaz persze, hogy 1942-ben nem véletlenül születhetett fe-

gyelmi fenyítés kiszabása mellett harminc napi állomásfogság a 

vádlott elmarasztalásaként, hiszen nemcsak a méltányosság, de az 

írásos bizonyítékok is vitéz nemes Asbóth Sándor mellett szóltak. 

Sokkal inkább az átmeneti belpolitikai enyhülés eredménye, 
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mintsem egy akkor még józan bírói ítélet következménye lett vol-

na tehát mindez? Ez a kérdés annál is érdekesebb, mivel a Ma-

gyar Nemzet című napilap 1999. szeptember 14-i számában
44

 – 

ugyan az 1956-os sortüzek kapcsán, de – a megkérdezett Kahler 

Frigyes büntetőjogász, a Veszprém Megyei Bíróság kollégiumve-

zetője, az általunk tárgyalt kérdést pont a másik oldaláról megkö-

zelítve, akaratlanul is alátámasztja a vélekedésünket. 

Bodnár Lajos újságíró kérdésére, hogy vajon „mentesülhet-e 

a büntetőjogi felelősség alól az, aki elöljárója utasítására csele-

kedett?”, a neves igazságszolgáltatási szakember a következő vá-

laszt adta: 

„Minden katonai büntető törvénykönyvben benne van, 

hogy nem büntethető a katona azért a cselekményért, 

mellyel elöljárója szolgálati parancsát teljesítette. Ez a 

rendelkezés azonban nem alkalmazható, ha a katona 

tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűntettet valósít 

meg. Mivel az elöljárónak lehetősége volt, hogy fegyver-

rel kényszerítse ki a parancsot, a törvény is kimondja: az 

alárendelt büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a pa-

rancsra elkövetett bűntettért a parancsot adó elöljáró a 

tettesre vonatkozó szabályok szerint felel.”  

Ne felejtsük ezeket a szavakat, amikor majd Asbóth Sándort 

a Népbíróság előtt látjuk viszont! 

A hadbíró-ügyészi eljárás során felmerült vádakat, az őket 

alátámasztó – részben túlbuzgó –, mindenképpen bűnbakot kere-

ső tanúvallomások sem tudták igazolni, pedig ezek az ott és akkor 

1942-ben elhangzott vádak, 1946-ban a Szegedi Népbíróság íté-

lőszéke előtt felértek volna egy védőbeszéddel! 

                                                      
44

 in Magyar Nemzet 1990. szeptember 14. fénymásolatban 
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7. Fordulat az ítélet után  

Az ügy nem ért véget a decemberi végzéssel, mert a százados 

mind a maga, mind pedig alárendeltjei nevében, 1943. április el-

sején elégtételt követelt a M. kir. szegedi V. honvédhadtest pa-

rancsnok ügyészéhez írott levelében
45

. Innen 1943. április 19-én 

bizalmas átiratban
46

 közölték vele feljelentőjük nevét, felszólítva 

őket arra, hogy amennyiben eljárást akarnak ellene kezdemé-

nyezni rágalmazásért, terjesszék be a szükséges iratokat. 

Asbóthék beadványát a hivatalos pecsét szerint 1943. április 14-

én vette kézhez az ügyész
47

.  

                                                      
45

 M.kir.105/5.t.msz.parancsnoksága, M. kir. szegedi V. honv. hadtest 

parancsnokság ügyészsége Bácsszentiván 1943 április hó 1. 

Ü1773/42/4 in M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyé-

sze Ü. 1773/42 I. Előadói ív m.kir.105/5.tábori munkásszázad ál-

lományába tartozó vitéz nemes Asbóth Sándor szds. és társai ellen 

Ktbtk.133.§. miatt folyamatban levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 

421458.-Athenaeum, Budapest, 1942. III. D-10.ut.2.§.,I. minta 

Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténelmi Levéltár 
46

 M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze Szeged, 

1943.évi IV. hó 10-én Ü 1773/42 Olvashatatlan aláírások in M. kir. 

szegedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze Ü. 1773/42 I. Elő-

adói ív m.kir.105/5.tábori munkásszázad állományába tartozó vitéz 

nemes Asbóth Sándor szds. és társai ellen Ktbtk.133.§. miatt fo-

lyamatban levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 421458. – Athenaeum, 

Budapest, 1942. III. D-10.ut.2.§., I. minta Hadtörténelmi Levéltár 
47

 M.Kir.105/6.Tábori munkás század parancsnokság Pecsét: Vettem. 

Szeged, 1943 évi április hó 19n. Ü1773/42/7. Nagy János psz. zls. 

ellen az eljárás megindítását kérik – M. kir. szegedi V. honv. hdt. 

parancsnok ügyészének. Szeged. Zsoldos Andor századparancsnok 

és Rimavecz János századparancsnok helyettes aláírásával. 

98.szám/1943. Nagy János psz. zls. ellen az eljárás megindítását ké-

ri M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyészségnek Pe-

csét - Vettem: 1943 évi április hó 17 n Ü1773/42/6. in M. kir. sze-

gedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze Ü. 1773/42 I. Előadói 

ív m.kir.105/5.tábori munkásszázad állományába tartozó vitéz ne-
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Az eljárás azonban még el sem kezdődött, amikor újabb, 

meglepő fordulatot vett az ügy. A M. kir. honvéd légierők pa-

rancsnokának ügyésze 1943. augusztus 31-én Budapestről küldött 

levelében
48

,
 
a M. kir. szegedi V. honvéd hadtestparancsnok ügyé-

szének figyelmét arra, a korábbi eljárásban szerinte kellő hang-

súlyt nem kapott mondatra hívta fel, amelyet – Imre Géza tanú 

tolmácsolásában – állítólag Asbóth Sándor tett egy alkalommal. 

Mivel a kérdéses – olvashatatlan aláírású – budapesti hadbíró-

alezredes  mindebből úgy látta, hogy a kijelentés a  „Kormányzó 

Úr Ő Főméltósága közvetlen hivatali környezetében levő 

magasállású személyiségekre vonatkoztatottan gyanúsítást rejte-

get magában” bűnvádi úton való elbírálását javasolta a szegedi 

parancsnok ügyésznek. Ebben a bizalmas értesítésében tizenhat 

pontból, tizennégyben elmarasztalta a századost és társait, miáltal 

igazoltnak látva Nagy mérnök vádjait, őt felmentette a hamis vád 

bűntettének, valamint a rágalmazás vétségének gyanúja alól.  

Az értesítés mindenekelőtt megismételte a mérnök feljelenté-

sének vádpontjait, majd pedig a százados és társainak keresetét 

Nagy János javára cáfolta, egyszersmind fokozatosan a tartalékos 

tisztek ellen fordította. Mind az idézett tanú, mind pedig a repülő-

téri építő parancsnokság parancsnok ezredesének vallomására 

hivatkozva bizonyítottnak vélte azt, hogy a századost és tiszttár-

                                                                                                           
mes Asbóth Sándor szds. és társai ellen Ktbtk.133.§. miatt folya-

matban levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 421458.-Athenaeum, Buda-

pest, 1942. III. D-10.ut.2.§.,I. minta Hadtörténelmi Levéltár 
48

 A m. kir. honvéd légierők parancsnokának ügyésze Ü.6/43.szám./8. 

Bizalmas! Pecsét: M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnok 

ügyésze Vettem:Szeged,1943évi szeptember hó 13n. 1 dbr. mellék-

let Ü.1773642/10. Nagy János psz. mérnök-hdgy. és társai elleni 

feljelentés Budapest, 1943. évi augusztus hó 31-én. in M. kir. sze-

gedi V. honvéd hadtest parancsnok ügyésze Ü. 1773/42 I. Előadói 

ív m.kir.105/5.tábori munkásszázad állományába tartozó vitéz ne-

mes Asbóth Sándor szds. és társai ellen Ktbtk.133.§. miatt folya-

matban levő bűnvádi ügyben. 445.r.sz. 421458. – Athenaeum, Bu-

dapest, 1942. III. D-10.ut.2.§, I. minta Hadtörténelmi Levéltár 
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sait a mérnökök több ízben figyelmeztették a munkaszolgálatosok 

munkakerülésére, ők mégsem tettek semmit. Mi több, az ezredes 

azt vallotta, hogy ő parancsba adta Asbóthnak a határozott fellé-

pést, miután pedig ezután sem történt semmi, külön hivatásos 

törzstisztet volt kénytelen táborparancsnoknak odaküldeni. Iga-

zoltnak látta a hadbíró-alezredes annak tényét is, hogy a ki- és 

bevonulásnál nem tartották a zárt rendet, amihez bizonyítékként 

Zsoldos százados vallomását használta fel, melyet csak megerősí-

tettek számára Vidovich hadnagy korábbi szavai, hiszen ezek sze-

rint Zomborból való kihelyezésük óta a két munkásszázadnál a 

parancsnokok nem tartottak zártrendű gyakorlatokat. A következ-

tetése így szólt:  

„Fentiek folytán igazolva van a feljelentés azon része 

hogy a ki- és bevonulásnál nincs rend és fegyelem s 

hogy zártrendű gyakorlatokat nem tartanak.(...)” azon 

része pedig, hogy „nem tudják, de nem is akarják kézben 

tartani a rájuk bizott egységeket, fentiekből természet-

szerűleg következtethető, mert ahogy a honvédség alaku-

latai a legfárasztóbb menetelések és foglalkoztatások 

után is rendben, fegyelmezetten vonulnak be állomáshe-

lyükre, ugyanúgy rászoríthatók lettek volna erre a 

közmunkaszolgálatosok is; éppen ezért a századpa-

rancsnokoknak erre vonatkozó kifogása hogy a zsidók 

«nagyon el vannak fáradva», megmagyarázhatatlan és 

elfogadhatatlan. ” 

Azt viszont, hogy a századparancsnokok a közérdekű munka-

szolgálatos századokat betegápolásra is használták volna, nem 

tudta semmivel bizonyítani a légierők parancsnokának ügyésze. 

A mérnök vádjai, valamint dr. Aigner hadbíró kihallgatási 

jegyzőkönyveinek vallomásai, annak elfogadásához azonban kel-

lő tárgyi alapot teremtettek számára, hogy a százados, a közérde-

kű munkaszolgálatosokra érvényes eltávozási tilalmat megszegve, 

30-40 munkaszolgálatost is elengedett hétvégenként; továbbá, 

hogy Deutsch Vilmos vallomásából kitetszően az eltávozás lé-
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nyegileg beletartozott a szabadság fogalmába, és ezért valóban 

jelentős volt a távollévők száma. A bácskertesi jegyző vallomása 

ezt még azzal is súlyosbította a tovább vizsgálódó ügyész szemé-

ben, hogy a hivatalosan engedélyezhető látogatásokon túl is ér-

keztek civilek a munkaszolgálatosokhoz. 

Az újabb vizsgálat vitéz nemes Asbóth Sándor ellen fordítot-

ta azt, a százados egy korábbi felterjesztéséhez csatolt motozási 

jegyzéket is, amely a kisegítő munkaszolgálatosoknál szúrópró-

baszerűen tartott motozás során elkobzott és visszaküldetett húsz 

pengőn felüli összegeket tüntette fel. A budapesti hadbíró-

alezredesnek ez ugyanis azt bizonyította, hogy „az engedélyezett 

pénzösszeg többszöröse volt az egyes kisegítő szolgálatosoknál”, 

s ugyanerre következtetett a csomagokkal kapcsolatban is. Szint-

úgy teljes bizonyosságúnak vélte az ügyész a községi jegyző azon 

megjegyzését, hogy a zsidók a faluba érkezésükkel felverték az 

árakat, és egyes élelmiszerek eltűntek a piacról, mivel a munka-

szolgálatosok akár 1 pengőt is megadtak a főtt tojás darabjáért. S 

hogy a keresztény keret a kisegítő munkaszolgálatosokkal „majd-

nem családias viszonyt” ápolt, annak a kabarékban, azontúl pedig 

abban látta bizonyítékát, hogy a százados másnapra szolgálatmen-

tességet engedélyezett a műsorban szereplőknek. Ez ugyanis „ki-

merítette a Közérdekű Munkaszolgálat Országos Felügyelőjének 

rendeleteivel, egyszersmind azok szellemével való nyílt szembe-

helyezkedés tényállását” – áll a bizalmas értesítésben. 

Érdekes módon annak ellenére, hogy a megengedettnél több 

csomag érkezését, valamint a zsidók vásárlásainak hatását iga-

zoltnak látta az ügyész – sőt a tízóraikról maga Asbóth százados 

számolt be dr. Aigner István hadbíró előtt tett vallomásában –, 

azt, hogy a tízóraikat a keret együtt fogyasztotta volna a munka-

szolgálatosokkal, „adat hiányában” nem tudta a vádlottnak és 

társainak felróni. A táborparancsnok erélyességét és ellenőrző 

szándékát viszont kétségbe vonta a hadbíró-alezredes Nagy János 

azon állításának nyomán, hogy a legszigorúbb tiltás ellenére As-

bóthnak Lehner szabó ingyen dolgozott szolgálati idő alatt. 
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Voltaképpen Asbóth százados korábbi vallomásának majd-

nem minden pontját „bűnöskénti beismerő vallomásnak” tartotta 

a légierők parancsnokának ügyésze, az úgymond felségsértő 

mondattal egyetemben, amely azonban egyedül Imre Géza vallo-

másában merült fel, és amelyet nem bizonyított senki. Mivel adat 

híján nem tudták felróni a századosnak azt, hogy bár a repülőtér 

építő parancsnokságon leadott létszámjelentésekben 25-30 gyen-

gélkedő volt feltüntetve, a vizsgálatot tartó községi orvoshoz vi-

szont naponta csak 3-5 fő jelentkezett gyengélkedőként, ezt köz-

vetetten bizonyítottnak látták azáltal, hogy Vidovich hadnagy 

korábbi vallomása szerint a gyengélkedőket megszűrték és így az 

„első körben” egy kisegítő szolgálatos orvos vizsgálta meg a je-

lentkezőket a községi orvos előtt. Azt a tényt pedig, hogy Asbóth 

százados jelentette zsidó szakács alkalmazását a szegedi hadtest-

parancsnokságnak – ahonnan erre nem érkezett tiltó parancs – 

nem mentő körülménynek értékelte a vizsgálatot vezető főtiszt, 

hanem pontosan ellenkezőleg: ebben is a vádakat látta bebizo-

nyosodni. Ezzel tehát vitéz nemes Asbóth Sándor százados és 

tiszttársai elégtételének reménye szertefoszlott, Nagy János mér-

nök pedig mentesült a hamis vád bűntette, valamint a rágalmazás 

vétségének gyanúja alól. 

 

 
dr. Aigner hadbíró sürgönye a feljelentés félretételéről 
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II. rész 

1. Bolsevik bosszú vagy nemzetközi bírás-

kodás ? 

„Az, hogy egy hamis helyzetben lévő közösség «valami-

vel nem néz szembe», nem azt jelenti, mintha a szóban 

forgó tényt nem vették volna észre és nem mondták volna 

sokan, hanem azt jelenti, hogy a hamis helyzetben lévő 

közösség véleménye vagy irányadó véleménye kifejleszt 

bizonyos szólamokat, amellyel a neki kellemetlen megál-

lapításokat újból és újból elüti vagy letorkolja. A hiszté-

rikus világkép zárt és tökéletes, megmagyaráz mindent 

és igazol mindent, és mindaz amit állít és mindaz, amit 

előír, tökéletesen megfelel egymásnak. Minden stimmel 

benne. Csupán egyetlen hibája van. Nem azért stimmel 

benne minden, mert megfelel az igazi értékeknek és a va-

ló tényeknek, hanem azért, mert egy hamis helyzet köve-

telményeit foglalja rendszerbe és pontosan azt mondja, 

amit a helyzetben lévő hallani akar. A közösségek életé-

ben az ilyen hamis világkép lassan tartós kontraszelek-

ciót hoz létre: előtérbe hozza a hamis kompromisszumok 

embereit, az összeegyeztethetetlen dolgokat összeegyez-

tető formulák mestereit, a hamis realistákat, akiknek re-

alizmusa mögött valójában csak az erőszakosság, ra-

vaszság vagy csökönyösség van, többek között előtérbe 

hozza azokat is, akikben a közösség hisztériája valami-

lyen egyéni hisztéria formájában is visszhangot talál; a 

másik oldalon viszont a helyzetet tisztán látó, tisztán 

megítélő egyéniségeket terméketlenségre szorítja, mert 

vészjeleik visszhangtalanul pattognak le a hisztériás vi-

lágkép zártságáról és önmagának való elegendőségéről. 
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” 

[Bibó István: A német hisztéria okai és története] 

A második világégés túlélőinek lelkében nyilván évtizedekig 

 
Kahler Frigyes tanulmánya a Rubiconban 
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visszhangzott a nyugtot nem hagyó kérdések, a szinte azóta is 

megválaszolatlanul maradt MIÉRT-ek sorozata. Miért, és hogyan 

lehetett ember embernek farkasa, kik a felelősök az ordas indula-

tok felkorbácsolta háború kirobbantásáért, kik gázoltak embertár-

saik, áldozataik vérében? Ami pedig kiváltképp nem érdektelen: 

kik voltak az őket irányítók, az öldöklések és kínzások értelmi 

szerzői? 

Mivel a többnyire eleve megválaszolhatatlan kérdések utat 

nyithattak a bosszúvágytól fűtött számonkérésnek, az elkerülhe-

tetlen kollektív, vagy egyéni önbíráskodásnak, a felperzselt Euró-

pában elégtételként (már akkor is) csak egy út tűnt járhatónak a 

nagyhatalmak számára: jogi és igazságszolgáltatási mederbe te-

relve a fájdalomözönt, az ítélkezést a nemzetközi bíráskodás fel-

adatává tették. Igaz, ez a megoldás sem szolgáltathatott jóvátételt 

egyetlen áldozatért sem. Arról nem beszélve, hogy az idő igazol-

ta: a tévedés lehetősége természetesen még egy nemzetközi tör-

vényszék ítélkezési gyakorlatában sem zárható ki.  

Az 1945 utáni magyarországi népbíráskodással foglalkozó 

irodalom e fent említett szempontokat nem hagyta figyelmen kí-

vül; az elemzésekben papírra vetve, tetten érhető a fentiekben 

pusztán vázolt, de messzire vezető, sokszor megoldhatatlan ne-

hézségek kérdése. Árulkodó, hogy a magyar társadalomban épp-

úgy, mint a történész szakmán belül, az újkori történelmünket 

súlyosan megterhelő szovjet és moszkovita-magyar terror még a 

felszabadulás-felszabadítás tényét is egymástól eltérő módon en-

gedte megítélni.   

A kérdés a mai napig érvényes: vajon bolsevik-típusú, távlati 

elhivatottságú bosszú, avagy a nemzetközi bíráskodásnak megfe-

lelő népítélkezés feladatát látták-e el a magyar népbíróságok? 

Kellőképpen mérlegeltek-e az egyes ítélethozó tanácsok, tudato-

san vagy tudat alatt nem koncepció szerint ítélték-e meg, (és el) a 

legszigorúbban, többek között a Horthy-korszak katonatisztjeit, 

állami tisztviselőit, és államférfiait? A bűnösnek előre kikiáltot-

takat, vagy csak bűnösnek feltételezetteket? Kellő politikai, va-

lamint történelmi rálátást biztosító összefüggések ismeretének 
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hiányában ugyanis sem a népbírák, sem a honpolgárok nem tud-

tak elvonatkoztatni – érthetően – a mögöttük hagyott világégés 

következményeitől. Igaz, a megélt borzalmak hatása alatt álló 

emberektől, ezt nem is várhatta volna el senki.  

A 2000 című irodalmi és társadalmi havi lap 1998. márciusi 

számában Deák István közölt egy figyelemre méltó cikket "El-

nyomás vagy megtorlás" címmel
49

, többek között a magyarorszá-

gi népbíráskodás hazai és nemzetközi megítéléséről. A New 

York-i Columbia Egyetem történészprofesszora e cikkben – meg-

engedve azt, hogy a szövetséges hatalmak mellett a Szovjetunió 

sem vette jónéven az önkényes igazságszolgáltatást (ezért Ma-

gyarországon is a háborús bűnösök törvény elé állításával látszott 

helyreállni a törvényes rend) – kitér arra, hogy az antifasiszta pár-

tok és a szovjet vezetés nyilvánvaló szándéka volt a régi társa-

dalmi és politikai elit kiiktatása a hatalomból. A bökkenő Deák 

szerint is az volt, hogy a magyar társadalom  többsége nem lelke-

sedett a változásokért – sőt nem értett teljesen egyet a perekkel 

sem –, hiszen a Vörös Hadseregre felszabadító helyett, sokkal 

inkább megszállóként tekintett; a bevonulásuk előtt alig létező, 

súlytalan antifasiszta pártokkal pedig nem nagyon törődött a 

többség, hiszen – véli a szerző – „nem érezték úgy, hogy a régi 

rezsim égbekiáltó bűnöket követett volna el a nép ellen.” Cikké-

ben a történészprofesszor arra a következtetésre jut, hogy  a nép-

bíróságok az új vezetésnek elsősorban a forradalmi hangulat meg-

teremtésére kellettek; felállításukkal és működtetésükkel szerinte  

                                                      
49

 Deák István: Elnyomás vagy megtorlás? – Háborús bűnösök perei a 

második világháború utáni Magyarországon. Fordította: Szabó Dá-

vid. 6.-10. oldal in.: 2000 irodalmi és társadalmi havilap 1998. már-

cius, Fénymásolatban az Országgyűlési Könyvtárból [13. hivatko-

zás: A magyar holocaust fő felelőseinek peréről lásd: Karsai László 

és Molnár Judit (vál.), Az Endre-Baky-Jaross-per (Budapest,1994); 

Randolph L. Braham, The Politics of Genocide: The Holocaust in 

Hungary,(két kötet, 2. kiadás,New York,1994)1317-1329. Hivatko-

zás
14

 Major, Népbíráskodás,186 
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„(…) Az első lépésben arról akarták meggyőzni a népes-

séget, hogy előző vezetőik áldozataivá váltak, és egy-

hangúlag elégtételt követelnek. Erre a célra a legmegfe-

lelőbb eszköznek a népbíróságok tűntek.”  

Az értekezés egyik bekezdését kénytelen vagyok szó szerint, 

teljes terjedelmében idézni, hiszen a könyvem megjelenését ko-

rábban megakadályozó nácivadász, éppen e bekezdés alapján bé-

lyegzett engem antiszemitának sőt e cikk meghamisításával vá-

dolt, holott én csak idéztem a szerzőt, mint ahogy most is teszem 

az alábbiakban. Dr. Deák István így ír a népbíráskodási perek 

úgynevezett „zsidó jellegéről (sic!)”: 

”Major Ákos,a bíróság elnöke szerint – s ez egybeesik a 

saját tapasztalataimmal – a háborús bűnösök perének 

közönsége nagyrészt zsidó túlélőkből állt. Ezeknek az 

embereknek a többsége nagyrészt zsidó túlélőkből állt. 

Ezeknek az embereknek a többsége szörnyűségeket élt 

át, több családtagjukat elveszítették, így érthetően nehéz 

volt számukra különbséget tenni Bárdossy vagy Endre 

László között, jóllehet utóbbi személyesen volt felelős 

félmillió zsidó auschwitzi deportálásáért13.Mégis az,hogy 

a magyarországi zsidó túlélők száma meghaladta a 

bármely tengelyhatalmi ország zsidó túlélőinek számát, 

az pontosan a Horthy-rezsim kétértelmű, zavaros és el-

lentmondásos zsidópolitikája miatt volt, amelynek szá-

mos képviselője akkor éppen a vádlottak padján ült. 

Tragikus módon, ahogy ezt Major Ákos is megjegyzi em-

lékirataiban, a közvélemény a zsidó áldozatok bosszújá-

nak tekintette a háborús bűnösök perét.14 A háborús bű-

nösök perének «zsidó» jellegét felnagyította az a tény, 

hogy a bírók és az ügyészek nagy része is zsidó szárma-

zású volt. Ez cseppet sem meglepő, ha figyelembe vesz-

szük, hogy egyedül a zsidók nem kompromittálhatták 

magukat a nácibarát rendszer idején.”  
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Deák István szerint – ezen vélekedés első részével vitatkoz-

nék –, a bíróságok előtt a Horthy-rendszerben végzett katonai 

szolgálat önmagában még nem volt bűn, ezzel szemben a Horthy-

korszak utáni nyilas rezsimben való részvétel már igen. A kutató 

előtt persze egyértelmű, hogy az egész népbíráskodás kitervelője, 

és kezdeményezője a kommunista párt volt, amely célját elérve ki 

is iktatta az előző uralkodó elit megmaradt tagjait a hatalomból;  

„(…)De később a népbíróságokon a kommunistákat el-

kapta a gépszíj, aminek következtében nemcsak a ma-

gyar fasisztákat és kollaboránsokat pusztították el, ha-

nem a kommunisták demokratikus szövetségeseit, végül 

pedig magának a kommunista elitnek egy részét is. En-

nek eredményeként a közvélemény képtelenné vált a há-

borús bűnösök és a sztálinizmus áldozatainak megkü-

lönböztetésére.” 

– hangsúlyozza Dr. Deák István, aki mindennek ellenére, 

furcsa megállapításra jut. Az eljárásokra – fejtegeti – elsősorban 

a háború okozta sokkból kiindulva – az is egyfajta magyarázat 

lehetett, hogy  

„több ezernyi magyar követett el gyalázatos bűnöket sa-

ját honfitársai ellen. Egy részüknek fizetniük kellett eze-

kért a bűnökért, ha másért nem, hát azért, hogy levegyék 

a felelősség súlyát a többi magyarról. Végül is kevés 

olyan nem zsidó magyar állampolgár akadt, akit semmi-

lyen felelősség nem terhelt a zsidókat ért szörnyűségek 

miatt, és majdnem minden magyar egyetértett, legalább-

is kezdetben, a Horthy-rendszer területi revíziós politi-

kájával, amely egyértelműen a Németországgal kötött 

szövetséghez és a háborúhoz vezetett.”   

Csakhogy a gondolatmenet itt némileg megbicsaklik még ak-

kor is ha elismeri, hogy  

„(…) A háború mindenképpen elérte volna Magyaror-

szágot és zsidók, nem zsidókkal együtt haltak volna meg 
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attól függetlenül, hogy ki van hatalmon Magyarorszá-

gon.”  

A csúsztatás ott érhető tetten, hogy kicsendül az értékelésből 

a kollektív bűnösség elfogadhatatlan elve. Márcsak azért is, mert 

a szerző maga – de Schmidt Mária úgyszintén –, nem egyszer 

megismétli, hogy a zsidóság Magyarországon élte túl a szörnyű-

ségeket a legnagyobb számban. A „bűnös nemzet” minősítés te-

hát márcsak ezért sem állja meg a helyét. Nemkülönben megkér-

dőjelezhető cikkének az a végkövetkeztetése is, mely szerint „a 

korai népbíróságok égbekiáltó hiányosságaik ellenére, nem hiába 

működtek.” Több kutatóval összhangban Schmidt Mária „Dikta-

túrák ördögszekerén”
50

 című könyvében világossá teszi, hogy a 

második világháború befejeződése utáni igazságszolgáltatási eljá-

rások során a szovjet zónába került államokban a bűnösség fo-

galmát sajátosan alkalmazták szinonim megbélyegzésként min-

denkivel szemben, aki kommunista-ellenes volt, mert ezek mind-

egyike a szovjetek szemében „fasisztává vált, vagyis háborús 

bűnössé és kollaboránssá.” A történész-kutató szerint ezekben az 

országokban „a háborús bűnösség fogalma parttalanná vált, és 

használata egyszersmind az újonnan berendezkedő diktatúra 

egyik hatalomszerzési és legitimáló tényezője lett.” Az ezekben 

az országokban megrendezett, úgynevezett népbírósági eljárások 

többsége, következtetésének értelmében „sem tartalmi, sem for-

mai tekintetben nem elégítette ki a jogállamiság kritériumait. 

Ezekben az országokban az igazságszolgáltatás hosszú évtizede-

ken keresztül a napi politika kiszolgálója maradt” – olvashatjuk 

könyve 31. oldalán. Természetesen a történelmi hűség jegyében 

mindkét idézett kutató leszögezi, hogy e visszásságok miatt a la-

kosság szemében elvesztették igazságszolgáltatási hitelüket a 

népbíróságok, hiszen a túlkapások, a féktelen kommunista 

felszámolósdi igazi bűnöst és vétlen áldozatot végül már teljesen 

                                                      
50

 Schmidt Mária: Diktatúrák ördögszekerén Magvető Kiadó, Buda-

pest 1998. 30.-31. oldal, 37. oldal 
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összemosott. Ebből következően pedig – mint ahogy azt Schmidt 

Mária megfogalmazta –, az eljárások „sok esetben még azok iránt 

is szimpátiát keltettek, akik azt legkevésbé sem érdemelték meg.”  

A 94 éves korában 2011 márciusában elhunyt Dr. Jaszovszky 

László nyugállományú bíró, jogtudós, történész, „Bűnös volt-e 

Bárdossy László?” című könyvében
51

,  ehhez képest annyiban 

képvisel új álláspontot, hogy bár indokoltnak tekinti az emberek 

megkínzásában, elpusztításában, az ország tönkretételében részt 

vett személyek felelősségre vonását, elfogadhatatlannak tartja az 

idegen hatalmi érdeket az igazságszolgáltatás nevében kiszolgáló, 

a magyar jogrendszertől távol álló intézmény, a népbírósági eljá-

rás és más egyéb jogi eszközök igénybevételét a magyar társada-

lom vezető erejének megtörésére. Mint írja,  

„(…) Nyilvánvaló az új és közeledő kommunista rend-

szer legitim voltának igazolására való törekvés, melynek 

egyik legjobb eszköze a megelőző rendszer befeketítése 

már csak az ellentétes hatás elérése céljából is; az előző 

embertelen volt, az új rendszer emberséges. A hamis kép 

kialakításakor természetesen szerepe volt annak, hogy 

elvesztettük a háborút. Az új politikai irányzat pedig 

még a tárgyilagosságra törekvőket is egyoldalúan befo-

lyásolta.”  

Érdekes lehet, hogy mindezt hogy látja a Veszprém Megyei 

Bíróság büntető kollégiumvezető – ma is aktív – bírája, a jogtör-

ténész, egyetemi docens Dr. Kahler Frigyes, aki a RUBICON 

című történelmi folyóirat 2008/7-8.-as számában
52

 a következő-

képpen fogalmaz a népbíróságokról:  

                                                      
51

 Dr. Jaszovszky László. Bűnös volt-e Bárdossy László? PÜSKI KI-

ADÓ Kft., Budapest, 1996. 18. oldal 
52

 RUBICON történelmi magazin 2008/7.-8. szám, Rubicon Kiadó, 

Budapest 2008. 104-111. oldal; elektronikus úton dokumentálva a 

Temesvári Pelbárt esztergomi ferences gimnázium és kollégium 

honlapján:http://franka-egom.ofm.hu/irattar/irasok_gondolatok/-
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„(…)A magyar történelem folyama (…) az 1945 utáni 

szovjet katonai megszállással a hatalmi ágak megosztá-

sát és egyensúlyát valló polgári államelmélettel ellenté-

tes irányban indult el. A kizárólagos hatalomra törő – és 

a szovjet megszálló hatalom teljes támogatását élvező – 

Magyar Kommunista Párt (MKP) államról és jogról val-

lott nézetei ellentétben álltak a polgári berendezkedés-

sel. A marxista államelmélet ugyanis nem fogadta el a 

hatalmi ágak megosztását – így a bírói függetlenséget 

sem –, hanem a monolit (egységes) hatalom megteremté-

sére törekedett, amelynek központja az ellenzék nélküli 

kormányzó párt. Ezt a törekvést szolgálta már az 1945. 

évi VII. tv. alapján működő népbíráskodás is. (…) Ma-

gyarországot nemzetközi kötelezettség terhelte a hábo-

rús és emberiségellenes bűnöket elkövetők felelősségre 

vonásával kapcsolatban. Az Ideiglenes Nemzeti Kor-

mány 81/1945. (II. 5.) ME számú (és kiegészítve az 

1440/1945. (V. 1.) ME. r.) rendeletével felállított népbíró-

ságok külön politikai bíróságként funkcionáltak. Dr. 

Ries István igazságügyminiszter is politikai elégtétel-

nyújtásról beszélt, a népbíráskodást úgy fogta fel, hogy 

az «a nemzet pere megrontóival szemben». (…) A népbí-

róságok szervezete különbözött a rendes bíróságok fel-

építésétől. Magyarországon 25 népbíróság szerveződött, 

és az ítélőtanácsok a koalíciós pártok küldötteiből ala-

kultak meg, akik pártjuk álláspontját képviselték a sza-

vazásnál. Az első ítéletet a Budapesti Népbíróság 1945. 

február 3-án hirdette ki, az ítélőtanács elnöke dr. Major 

Ákos volt. (…)” 

Dr. Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog és a népbírósá-

gok [1945-1951]
 
című terjedelmes művének számadatait összeha-

                                                                                                           
konyvismertetesek/konyvek_11/verbirak/verbirak.htm, letöltve: 

2011. július 4. 11h04’  
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sonlítva, történész szaktekintélyek
53

 más-más forrásból származó  

számsoraival,  megállítható, hogy az adatok megegyeznek.  

Ezen legteljesebb adatgyűjtés szerint Magyarországon 1949. 

január 31-ig a népbíróságok előtt 45 687 ügyben indult eljárás, 

amelyekből a megjelölt időpontig 41 516 ügyet zártak le. 20 380 

ügyben, összesen 22 642 személy ellen született elmarasztaló íté-

let, míg 10 930 embert felmentettek, 10 206 eljárást pedig egyéb 

– nem részletezett – módon zártak le. A Népbíróságok Országos 

Tanácsához 1948. december 31-ig 19 053 ügy érkezett, amelyből 

14 812-t 1948. december 31-ig be is fejeztek, tehát 4241 eljárás 

maradt folyamatban; a fellebbviteli fórum 5246 szabadságvesz-

tést szabott ki, míg 118 embert ítélt halálra, és 1399 esetben fel-

mentő ítéletet hozott.  

Mások az adatok 1950-ig bezárólag. Addigra ugyanis 59 429 

ügyet tárgyaltak a népbíróságok, amelyekből 26 997 esetben el-

marasztalták a vádlottakat a terhükre rótt bűncselekmények elkö-

vetésében, 477 halálos ítéletet szabtak ki, az elítéltek közül azon-

ban „csak” 189-et végeztek ki. Schmidt Mária könyvében ehhez 

adalékul annyit találunk, hogy  

„1945 február és 1950 áprilisa között (…) mintegy 3000 

főt ítéltek 5 évet meghaladó és közel félezret életfogytig-

lani szabadságvesztésre.(...) Az 1945-47 decembere kö-

zött hozott közel 235 halálos ítélet 25 %-a politikai pe-

rekben született.(...) A halálra ítéltek közel 70%-a a zsi-

dók elleni atrocitásokért, 5%-a egyéb civilek ellen elkö-

                                                      
53

 dr. Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok 

(1945-1951) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/Zrínyi Kiadó Bu-

dapest, 1979. 148. o. Bertényi Iván – Gyapay Gábor: Magyarország 

rövid története Maecenas Könyvek, Budapest, 1995. 569. o.; Pö-

löskei Ferenc-Gergely Jenő-Izsák Lajos: Magyarország története 

1918-1990. Korona Kiadó. Budapest, 1996. 179. o.  
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vetett erőszakoskodásért kapta a legsúlyosabb ítéletet” 

– írja a kutató művének 35-36 oldalán 
54

.  

2. Törvényes törvénytelenség – példátlan 

jogalkotás az igazságszolgáltatás történe-

tében 

„XIV.CZÍM 

„4.§. Tartozik pedig a bíró kiválóképpen minden dolgot 

megfontolni, nem szabad az ítélethozásban hamarkodó-

nak és hirtelenkedőnek lennie;mert különben elhamar-

kodott határozata az igazságnak mostohaanyjává teszi. 

Nem szabad jobban kedveznie az egyik, mint a másik 

félnek, sem személyválogatónak lennie;tekintse a más 

baját olyannak, mintha a magáé volna. Főképen pedig 

menten kell tartania lelkét a szenvedélyektől, hogy sem 

kérés, sem gyűlölet, sem rokonszenv meg ne tántorítsa. 

Mert a bíró még akkor is felelős lesz önlelkiismeretének 

törvényszéke előtt, ha igazságos ítéletet hozott ugyan, de 

azt inkább gyűlöletből mint igazságszeretetből hozta. 
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(Werbőczy István: Tripartitum. A Dicsőséges Magyar 

Királyság Szokásjogának Hármaskönyve.) 

 

Mint látható, a népbíróságok működésének vizsgálatánál saj-

nos valóban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a politikai szempon-

tokat. A téma avatott szakértői abban teljesen egyetértenek, hogy 

az 1945.évi VII. törvénycikk, azaz a Népbírósági törvény, renge-

teg jogalkotási és igazságszolgáltatási hibát rejtett magában. 

Schmidt Mária szavaival élve,  

„(...)ötven évvel ezelőtt Nürnbergben, Tokióban és az azt 

követő években Európa nép-illetve különbíróságain, a 

győztesek szolgáltattak igazságot. Ez az igazság a győz-

tesek igazsága volt. És politikai igazság volt. Az azóta 

eltelt évtizedekben nem teljesültek ugyanis azok az ígé-

retek, melyek az «emberiség» érdekét, a «humánum» és 

«igazságosság» érvényre juttatását jelölték meg a II. Vi-

lágháborút lezáró korszak fő céljaiként.” 
55

 

A törvény valójában négy, korábban a népbíráskodásról, il-

letve ennek tárgykörében alkotott kormányrendelet – ezek a tör-

vény mellékletei lettek – együttes törvényerőre emelése. Közülük 

a népbíráskodást az Ideiglenes Nemzeti Kormány 81/1945. 

M.E.(Nbr.), valamint az ezt módosítva kiegészítő 1440/1945. 

M.E. számú rendeletével léptették hatályba.
56

 

Bár már életbeléptetésekor is sokan tisztában voltak azzal, 

hogy sok szempontból súlyosan sérti a magyar büntetőjogi és 

büntetőtörvényszéki rendszert, úgy gondolták, hogy rövid életű és 
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átmeneti rendelkezésként nem válik büntetőjogunk szerves részé-

vé. A Népbírósági törvény megalkotta a háborús és népellenes 

bűncselekmények fogalmát, egyszersmind meghatározta azok 

törvényi tényállását. S bár a jogalkotás már ismerte – de a koráb-

ban hatályos büntető törvény nem rendelkezett róla –, a népbíró-

sági törvény most a politikai jellegű bűncselekményeket is alkal-

mazta az ítélkezés gyakorlatában. Legsúlyosabb döntése az volt 

az eddigi kutatások többsége szerint, hogy a nemzetközi bírásko-

dással összhangban, feladta a törvények visszaható erejét hirdető, 

klasszikusnak mondott igazságszolgáltatási elvet, a „Nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege” (nincs bűncselekmény 

törvény nélkül, nincs büntetőjogi büntetés sem törvény nélkül) 

elvét. Ennek értelmében ugyanis „Bűntett vagy vétség miatt senki 

sem büntethető más büntetéssel, mint amelyet arra elkövetése 

előtt a törvény megállapított.” Így nemcsak azok felelősségét 

akarta megállapítani és büntetni a törvény, akik Magyarországot a 

Harmadik Birodalom oldalán a II. Világháborúba belesodorták, 

hanem a történteket a törvényalkotók által megállapított huszonöt 

évre visszanyúló „népellenes politika” egyenes következménye-

ként felfogva, bizonyos cselekmények tekintetében szentenciát 

rótt ki még a Horthy-korszak és a Szálasi-rémuralom politikájáért 

felelősnek tartott személyekre is.
57

 

A törvény visszaható erejének problémája kapcsán a kutatók 

abban is egyetértenek, hogy ez a Nürnbergi Nemzetközi Katonai 

Törvényszék működését biztosító nemzetközi büntetőjognak is 

súlyos gondja volt. A tiltakozás, illetőleg a nullum crimen elvé-

nek maradéktalan tiszteletben tartását követelő hangok, végigkí-

sérték a népbíróságok működését.  

A népbírósági jog a büntetési gyakorlatában kezdetben kizá-

rólag a szigorú felelősségre vonást helyezte előtérbe, később 

azonban új büntetési nemként – de főbüntetésként is –  bevezette 
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az internálást, majd pedig a halál – és fegyházbüntetés közé iktat-

ta a kényszermunkát.  

Eltörölte viszont a fogház- és az államfogházbüntetést, és 

minden elmarasztaló ítélet esetében  kötelezően előírta az ítélet 

megkezdésével egyidejűleg, a politikai jogok felfüggesztését. 

Mint azonban látni fogják vitéz nemes Asbóth Sándor esetében 

is, a börtönbüntetését letöltött elítéltet szó nélkül ismét internál-

hatták, hiába hagyta el jogerős határozattal a börtönt. 

A népbírósági törvény a büntethetőséget három nagy tárgy-

körben csoportosította, amelyek közül kettő megvalósította a 

harmadikat; a háborús bűncselekmény (1) és az emberiesség elle-

ni – népellenes – bűntett (2) ugyanis kimerítette a béke elleni 

bűncselekmény (3) tényét. A háborús és népellenes bűncselek-

ményeket sok esetben nehezen határolhatták el egymástól, így az 

emberiesség ellen elkövetett bűncselekményt akkor tekintették 

súlyosabb beszámítás alá eső háborús bűncselekménynek, ha a 

háború nemzetközi jogszabályait sértette, tehát közvetlenül a há-

borúval kapcsolatos, nevezetesen hadifoglyoknak, visszacsatolt 

területek lakosságának, általában emberek csoportjának a háború 

során történt kivégzésében, kínzásában merült ki. Népellenesnek 

tekintették a bűncselekményt akkor, ha durván sértette ugyan az 

emberiességet, de csak egyes emberek ellen irányult. A népelle-

nes bűncselekmények társadalomra való veszélyességét az adta 

meg, hogy súlyosan sértették az emberiességet, egyben a nép ér-

dekeit és akkor valósultak meg, ha súlyosabb – háborús bűncse-

lekmény – megállapítására nem kerülhetett sor.
58

 

A népbírósági törvény 53.§.-a nem engedett fellebbezni az 

ítélet ellen a Népbíróságok Országos Tanácsához, és kimondta, 

hogy a védőt önálló fellebbezési jog nem illeti meg kivéve, ha az 

eljárást szökésben levő vádlott ellen folytatják.
 
Ekkor még az el-

ítélt a halálbüntetést, a teljes vagyonelkobzást vagy állásvesztést 
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kimondó, a háromévi szabadságvesztést vagy 20.000 pengő pénz-

büntetést meghaladó ítélet ellen fellebbezést nyújthatott be, ám 

később ezt a paragrafust egy újabb rendelettel hatályon kívül he-

lyezve, még ezt a szigorítást is tovább korlátozták. Megfosztották 

az elítéltet attól a jogától, hogy a legsúlyosabb bűncselekmé-

nyekben született ítélet ellen fellebbezzen.
59

 Az 1947. évi 

XXXIV. törvénycikk 19.§-a később aztán megadta az öt évnél 

rövidebb börtönbüntetésre ítéltek fellebbezési jogát is. Ezt meg-

erősíti Palasik Mária a Századokban megjelent tanulmányában. 

Mint írja,  

„(…) Megjegyzendő, hogy a népbíróságok ítéletei ellen 

1945-47 között csak abban az esetben lehetett fellebbez-

ni a Népbíróságok Országos Tanácsához(NOT), ha az 

ítélet súlyossága meghaladta az 5 évi szabadságvesztést 

és a 20 000 pengős pénzbüntetést.[in. Magyar Törvény-

tár, 1945. évi törvényczikkek. 1945.VII. tc. 103. o.] A 

vádat képviselő népügyésznek azonban minden öt éven 

aluli ítélet esetén hivatalból kellett fellebbeznie. Az 

1947:XXXIV.tc.19.§-a megadta az öt évnél rövidebb 

időre elítéltek fellebbezési jogát is.”
60

 

Másik fontos tisztázandó kérdés az előzetes letartóztatás tör-

vényi meghatározottsága. Az Nbr.33.§-a az előzetes letartóztatás 

elrendelésére a népügyészt jogosította fel  és kimondta, hogy a 

népbíróság az előzetes letartóztatást a népügyész indítványára 30 

nappal meghosszabbíthatja, ám ez a hosszabbítás a népbíróság 
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érdemi határozatának megszületéséig is szólhatott. Az előzetes 

letartóztatás tartama azonban a népbírósági ítélet meghozataláig, 

az összesen hat hónapot nem haladhatta meg.  

Érdekes közbevetés olvasható azonban a kérdéses 33.§-ban, 

amelynek értelmében a népbíróság – amennyiben már a bizonyí-

tási eljárás előtt(!) bizonyítottnak látta a bűncselekményt – úgy-

nevezett közbenszóló határozattal megállapíthatta a vádlott bű-

nösségét, és ráadásul ily módon, még az előzetes letartóztatást is 

meghosszabbíthatta további hat hónapra. E közbenszóló határozat 

elleni fellebbezésnek a népbíróság nem adott helyt. Azon rendel-

kezéseknek pedig, melyek szerint a rendőrhatóság által a nép-

ügyészséghez őrizetesként vagy előzetesen letartóztatottként átkí-

sért vádlottat csak az igazságügyminiszter engedélyével helyez-

hették szabadlábra, – sőt amennyiben a vádlott neve szerepelt a 

háborús bűnösök listáján, akkor csak a miniszterelnök engedé-

lyezhette a népügyészségnek a szabadlábra helyezését – nem más 

célt szolgálhattak, mint a védelem népbíróság előtti feladatának 

megnehezítését. Az sem volt persze véletlen, hogy az újonnan 

életre hívott népbíróságok ítélkezhettek más fegyveres testületek-

kel együtt a honvédség, a hadsereg tagjai felett is.
61

 1945. május-

júniusában a honvédelmi miniszter két ízben is megkereste levél-

ben az igazságügyminisztert, megkérdőjelezve a magyar népbíró-

sági jognak a hatásköröket érintő rendelkezéseit. Nem vitatta 

ugyan az Nbr. azon pontjait, amelyek a népbíróságok hatáskörét a 

fegyveres erők tagjaira is kiterjesztették, de kétségbevonta a ka-

tonákkal szembeni rendőrségi hatáskör indokoltságát, egyszer-

smind jogosságát. A Honvédelmi Minisztériumon belül akart lét-

rehozni egy olyan osztályt, amely külön a katonák ellen indult 

eljárásokkal foglalkozott volna, és ezért arra kérte Ries Istvánt, 
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hogy a honvédség tagjai ellen indult ügyeket tétesse át a jelzett 

külön katonasági ügyosztályhoz. Az igazságügyminiszter az Nbr. 

vonatkozó paragrafusaira, valamint a hatályos büntető perrendtar-

tás idevágó részeire hivatkozva elutasította a kérést, mondván: a 

rendőrség hatásköre törvényes alapokon nyugszik, azonkívül a 

népbíróságnak nehéz lenne  két hatósággal együttműködni. Az 

indoklásnak azonban még csak ezután következik az igazán figye-

lemre méltó része, mert mint az igazságügyminiszter írta:  

„A katonaság, de különösen a tisztikar a múltban külön 

réteg volt, szinte állam az államban, mely magára nézve 

külön elbírálást, magának külön erkölcsi szabályokat 

igényelt(...) Félő, hogy a jelen körülmények között, mi-

kor a demokratikus szellem jutott uralomra, a kért intéz-

kedés ismét kihívná maga ellen a közvélemény helytele-

nítését, mert abban ismét a katonaság magát elkülönítő 

törekvéseinek sikerét látnák megnyilvánulni. ”
62

 

Az igazságügyminiszter nem az igazságszolgáltatás, a jog te-

rületéről közelítette meg tehát a kérdést – a népbírósági törvényre 

való hivatkozás, már eddig is tárgyalt támadhatóságát tekintve 

nem tekinthető annak –, nem az addig hatályos törvényi rendelke-

zésekből indult ki, hanem politikai töltetű válasszal hárította el a 

honvédelmi miniszter kérelmét. Ami saját, későbbi sorsát illeti, 

érdemes ismét visszaadni a szót Dr. Deák Istvánnak, aki így ír 

Ries Istvánról: 

„Ries István egyszerre ragaszkodott a szigorú jogi pro-

cedúrák betartásához, illetve a forradalmi politikai 

igazságszolgáltatáshoz. Vagy, amint egyetlen mondat-

ban önmagának oly fölényesen ellentmondva kifejtette: 

«A számonkérésnek kérlelhetetlennek és pártatlannak 

kell lennie, hogy mindenki számára világos legyen: akik 
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ezeket a bűnöket elkövették, nem számíthatnak igazság-

ra, csak megtorlásra.»7 Ries, aki később a kommunista 

rendőrség kínzásaiba halt bele, ragaszkodott hozzá, 

hogy a népbíróságok vezetői ne hivatásos bíróként visel-

kedjenek;hogy feladatuk az előző huszonöt év magyar 

fasizmusának leleplezése; hogy a bírók az új, demokrati-

kus Magyarországot képviselik, ezzel is segítve az új né-

pi állam építését.(…)”
63

 

3. Tanúból vádlott lesz 

Mindeddig általánosságban volt szó a népbíróságokról és 

azok ítélkezési gyakorlatáról, éppen ezért itt az ideje annak, hogy 

bepillantsunk a Szegedi Népbíróság kulisszái mögé, hiszen ez 

volt az az ítélőszék, amelyik vitéz nemes Asbóth Sándort hitelt 

érdemlő bizonyítékok nélkül, vitatható módon meghurcolta és a 

súlyos szentenciát kimondta rá. Ahhoz, hogy tudjuk, milyen indít-

tatással és milyen körülmények között születtek az ítéletek az új-

sütetű kommunista bíráskodás eme igazságszolgáltatási fórumán, 

a téma avatott és helybéli szakértőjének Dr. Farkas Csabának a 

Csongrád Megyei Levéltár főlevéltárosának 2011. május 23-án 

tartott előadásából érdemes idézni. „A Szegedi Népbíróság műkö-

désének politikai körülményei és jellegzetességei” című értekezé-

sében a kutató szakember fontosnak tartja előrebocsájtani azt a 

tényt, hogy a Szegedi Népbíróság működött a legtovább az összes 

népbíróság közül, egészen  
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„1950. április 1-ig, és, miután átvette az 1947. évi 34. 

tc. alapján megszüntetett gyulai és bajai népbíróságok 

feladatait, a dél-alföldi régió egyik legjelentősebb poli-

tikai megtorló jogszolgáltató szervezetévé vált 1948-

1950 tavasza között, s szerepe a kommunista pártállam 

represszív intézkedéseinek végrehajtásában nagy jelen-

tőségű.”  

A Csongrád megyei főlevéltáros már a Szegedi Népbíróság 

1945. január 2-i megalakulásának módját is külön a hallgatóság 

figyelmébe ajánlja, hiszen az – mint mondja –, a legitim kor-

mányzat döntését meg sem várva, a Szegedi Nemzeti Bizottság – 

azon belül is a kommunista delegáltak – önkényes lépéseként tör-

tént meg, mégpedig Komócsin Mihály és Szirmai István azon 

döntő érvelésének nyomására, miszerint „a népbíróságok nem 

annyira jogi, mint inkább politikai alapon működnek.” A műkö-

désének összegzésére érdemes átadni a szót Dr. Farkas Csabának, 

az előadásából vett pontos idézetekkel: 

„(…)A Szegedi Népbíróság tevékenysége, már összetéte-

lét tekintve is, sajátságosan túlpolitizált volt. Ez a túlpo-

litizáltság nemcsak az ügyek természetéből adódott, ha-

nem abból is, hogy a kor politikai csoportjai, valamint a 

társadalom is élénk érdeklődéssel szemlélte azt. A Sze-

gedi Népbíróság munkáját és annak minőségét ezért 

alapvetően befolyásolták a kor szegedi politikai viszo-

nyai, amelyeket 1945 tavaszán az erős rivalizálás jel-

lemzett. A kialakult politikai konfliktusok sokáig megha-

tározták a pártok egymáshoz való viszonyát. Ez a vi-

szony a népbírósági tárgyalótanácsok munkájában is 

megmutatkozott, a polgári demokrata és kisgazda (és 

nem ritkán szociáldemokrata) népbírák gyakran hangoz-

tattak a kommunista és szakszervezeti népbírákkal ellen-

tétes véleményeket, és egy ideig (főleg 1945–1946-ban) 

a nagy háborús bűntettek perein kívül, sikerrel ellensú-

lyozták a politikai nyomást. Erre a gyakorlatra nagy 
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szükség volt, ugyanis a korabeli viszonyok számtalan le-

hetőséget teremtettek a visszaélésekre. Általános jelen-

ségnek bizonyult a feljelentők anyagi és politikai érde-

keltsége. (…)A politikai büntető eljárásokban nagyon 

gyorsan megjelent a kommunista párttagságból fakadó 

elkötelezettség, amely a tanúk vallomásait jelentősen be-

folyásolta. A lelkészek ügyeiben például általában kom-

munista párttagok tettek terhelő vallomásokat, akik 

rendszerint beszámoltak a lelkészek templomi szereplé-

seiről. Igaz, hogy ezek a tanúk hangsúlyozták, hogy ate-

isták, és szinte soha nem jártak templomokba, de habo-

zás nélkül fenntartották vádjaikat. Csupán a Népbíróság 

működésének kezdetén érvényesült maradéktalanul a 

kommunista párt befolyása, ebben az időszakban ugyan-

is még nem alakult ki a népbírói tapasztalat és gyakor-

lat.(…) A Szegedi Népbíróság nem kommunista tagjai-

nak ellensúlyozó szerepét bizonyos mértékben a statisz-

tikai adatok is megerősítik. A bíróság összesen 4227 

személy ellen járt el 1945. március 14. és 1950. április 

1. között, 4097 ügyét fejezte be. Halálbüntetést 6 esetben 

mondtak ki, ebből 2-t hajtottak végre (a háborús bűnös 

Császár Jánoson és Szabó Imrén).A kommunista párt az 

ítélkezést bírósági eljáráson kívüli akciókkal is próbálta 

befolyásolni. A nekik nem gazsuláló népbírák ellen saj-

tóhadjáratot indítottak, és pártjaikat is nyomás alá he-

lyezték.(…) A politikai vitákban a kommunista párt sú-

lyosabb eszközökkel is élt. 1946-ban memorandumot ké-

szítettek, amelyben a párt által kiküldött népbírók meg-

hallgatása után pontokba foglalva összefoglalták a Sze-

gedi Népbíróság és tanácsvezető bíráinak hibá-

it.(…)Végül, de nem utolsósorban az MKP szegedi szer-

vezete a vádlottak, tanúk erőszakos megfélemlítését, és a 

tárgyalások megzavarását is felhasználta a népbírósági 

ítéletek befolyásolására.(…) A kialakuló kommunista 

pártállam kb. 1947-től vált képessé arra, hogy a népbí-
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róságokat képes legyen totális befolyása alá vonni. Az 

ezt megelőző időszakban a nekik nem tetsző, koalíciós 

párti népbírákat kiszorították a népbírósági rendszerből, 

így a Kisgazdapárt szegedi ifjúsági tagozatvezetőjét Lé-

vay Bélát, és a Polgári Demokrata Párt népbíráját 

Taraszovits Ödönt. Az 1946 őszétől fokozatosan alakuló 

új polgári pártokat az 1947. évi 34. tc. azonban már nem 

engedte be a népbírósági rendszerbe. Ezután a koalíciós 

pártoknak már csak olyan aktíváik maradtak, akik nem 

voltak képesek ellenállni a kommunisták nyomásának. A 

vádakkal a politikai hatalom nagyszámban tudta hosz-

szabb-rövidebb időre eltávolítani a társadalom „reakci-

ós” elemeit.(…) A két munkáspárt egyesülése után 

[1948. június 12- J.A] a tárgyaló tanácsokban immár 

döntő többségbe kerültek a kommunista elkötelezettségű 

népbírák. A kommunista hatalom a befolyását a számára 

fontos tulajdonok megszerzésére, és az ellenségesnek 

tartott rétegek megfélemlítésére használta fel. A Szegedi 

Népbíróság tárgyaló tanácsai ebben az időszakban már 

kételkedés nélkül magukévá tették a Belügyminisztérium 

Államvédelmi hatóságának adatait és a vádlottakról al-

kotott véleményét. (…)A Szegedi Népbíróság a működé-

sének 4 és fél éve alatt elvégezte azt a feladatot, amire 

eredetileg létrehozták.(…)” 
64

 

Vitéz nemes Asbóth Sándort Zomborból 1943. szeptember 8-

án Szentkirályszabadjára helyezték át, 1944. január elsején szá-

zadosi rangfokozatot kapott, 1945 február 1.-től pedig a vasvári  

19. személyirányító parancsnoksághoz rendelték szolgálatra. Sor-

                                                      
64

 Dr. Farkas Csaba, a Csongrád Megyei Levéltár főlevéltárosa elő-

adás 2011. május 23.  Csongrád Megyei Levéltár honlapja: 

http://www.csml.hu/kepek/00_nepbirosag_fcs_eloadas.doc, Letölt-

ve: 2011. július 4. 10h11’ am. A Szegedi Népbíróság előtt álló 

személyekről lásd a Függelékben, a 142. oldalon. 
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sa ezt követően – vélhetően a visszavonulás során – Egyházas-

daróczra majd Viszákra vetette, ahol – a már idézett 1951-ben 

keltezett életrajzában foglaltak szerint – fel akarta oszlatni a csa-

patát. Ebben megakadályozta őt a III. hadsereg egyik vezérkari 

tisztje, az innen nem messze fekvő, de már Burgenlandban fekvő 

Bocksdorfba rendelve őket. Mivel Asbóth Sándor „vonakodott 

eleget tenni a parancsnak(sic!)”, a vezérkari tiszt pedig hadbíró-

sággal fenyegette meg a parancsmegtagadás esetére, a százados – 

mint írja – csak az önként jelentkezőket vitte magával a beosztott-

jaiból. Fürstenfeldben esett orosz fogságba, ahonnan Toronyba 

majd a sorokpolányi 83. fogolytáborba került, de 32 nap fogság 

után 49 társával együtt hazaengedték. Otthonába, Nagyrévre 

1945. július 9-én tért vissza. Nem sokáig élhetett azonban nyuga-

lomban, hiszen őszre már a Szegedi Népbíróság látókörébe került 

és megkezdődött a vesszőfutása. 

Mint írja, végzetes véletlen során került a Szegedi Népbíró-

ság látókörébe, majd rögvest előzetes letartóztatásba. Azt, hogy 

mégis lehetett hivatalos előzménye az előzetes letartóztatásnak, a 

Belügyminisztérium Irattárában fellelt, a szegedi 5. honvéd kerü-

let parancsnokság katona politikai osztályán vélhetően már 1945. 

szeptember 18-tól megkezdődött tanúkihallgatások jegyzőköny-

vei bizonyítják. 

Sem a százados 1956-ban papírra vetett önéletrajzában, sem 

a népbírósági iratokban nincs nyoma körözésnek vagy nyomozás-

nak, így kénytelenek vagyunk azt elfogadni, hogy Asbóth mentő-

tanúként jelentkezett 1945. szeptember 13-án egy volt beosztott-

jának a tárgyalásán, ahol hirtelen letartóztatták.
65

 A szegedi nép-
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 Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma Szigorúan titkos!  Z 

983.jun.22. jelzet: V-17255 Asbóth Sándor vizsgálati dossziéja. 

Önéletrajz! Tiszakécske 1956. október 13. Fénymásolat.   (Belügy-

minisztérium Levéltára) 
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ügyészségtől származó 1945. október 19-i vádirat
66

 szerint erre 

szeptember 11-én került sor, és október 6-a óta volt előzetes letar-

tóztatásban. Az ügyész az előzetes letartóztatást elrendelő határo-

zatot hetekkel az őrizetbe vétel után, minden indok nélkül úgy 

hirdette ki, hogy a tanúkihallgatások jegyzőkönyvei semmit nem 

bizonyítottak, nyomozásról, illetve annak elrendeléséről pedig az 

iratok változatlanul nem szólnak. 

A szegedi 5. honvéd kerület parancsnokság katonapolitikai 

osztályán 1945. szeptember 18-án, szeptember 28-án, szeptember 

29-én, október 3-án, kihallgatott tanúk Asbóth Sándorra tett ter-

helő vallomásaiban az olvasható, hogy a százados valóságos 

fegyházi életet vezetett be a munkaszolgálatosoknál (a továbbiak-

ban: musz. rövidítéssel). Az épületet tilos volt elhagyni, nem 

érintkezhettek a hozzátartozóikkal, munkára kivonulva pedig cső-

re töltött szuronyos fegyverekkel felszerelt katonai keret kísérte 

őket. Különös hangsúllyal szerepelnek e vallomásokban az As-

bóthnak tulajdonított, a keretnek és a munkaszolgálatosoknak 

tartott fasiszta propagandabeszédek, amelyekben – állították a 

tanúk – meghamisította a háborús cselekményeket, Egyiptom el-

foglalásáról beszélt, és a közeli német-japán egyesülésről azért, 

hogy „(…)ezzel elkeserítsen bennünket, és a primitív keretet még 

kegyetlenebbé tudja hangolni(…)” – fogalmazott egyikük, aki 

Asbóthtól a következőket hallotta: 

”(…)Maguknak muszáj belenyugodni a sorsukba, hogy 

ezt a háborút a nemzeti szocialista Németország Olasz-

országgal és Japánnal együtt megnyeri, és maguk azért 

vannak itt, mert a kommunisták és a demokratikus álla-

mok barátai.(…)” 
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A századparancsnok – áll másikuk tanúvallomásában – több-

ször is kijelentette, hogy ő maga nyilas és Imrédi Béla legjobb 

A Szegedi népbíróság vádirata 
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barátja. Az akkori hadügyminisztert [sic!] Nagybaczoni Nagy 

Vilmost zsidóbérencnek és Magyarország ellenségének nevezte. 

Azt pedig, hogy „kellemetlenkedett a muszoknak, hogy idegileg 

tönkretette őket”, a tanú azzal az állításával kívánta bizonyítani, 

hogy Engler Jánost  [1945-ben a szabadkai  politikai rendőrség 

vezetője – J.A.] mert vele nem szimpatizált, átadta a kémelhárí-

tóknak „(…)azzal a nevetséges váddal, hogy a zsidó és szerb 

muszok között szabotázsra buzdít.(…)” 

Az is vádként fogalmazódott meg Asbóth Sándorral szem-

ben, hogy vitéz Fekete Imre szentesi főtörzsőrmesterrel bűnszö-

vetkezetet alakított, csak a gazdag muszokat, és pénzért engedte  

szabadságra, egy zsidó muszt pedig pusztán azért mentett fel a 

szolgálat alól, hogy  „a Délvidéken a százados úr fonodája részé-

re gyapjút vásároljon.” S bár a tanúk a főtárgyaláson is ellent-

mondásba keveredtek azt illetően, hogy Asbóth lopta a gazdasági 

ellátó hivataltól [a továbbiakban gh. – J.A.] az élelmet és több 

alkalommal lisztet, stb-t [sic!] küldött haza Nagyváradra a család-

jának, ezt a vádpontot sem törölték. Az egyik a tanú azt is tudni 

vélte, hogy Asbóth az előírás ellenére külön tiszti étkezdét tartott 

fenn
67

. 

 

Itt álljunk meg egy pillanatra. Érdemes beleolvasni Asbóth 

Sándornak a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához írott, 

1957. március 2-án Tiszakécskéről keltezett levelébe
68

, amelyben 

a már teljes egészében kitöltött börtönbüntetésének jogkövetkez-

ményei alóli mentesítését kéri. Ebből ugyanis kiderül, hogy ami-

kor tudomást szerzett századparancsnoki kinevezéséről, hadmű-
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veleti területre kérte átirányítását, ám ezt korábbi fejlövése miatt 

elutasították. Indokai között szerepelt az, hogy kezdettől fogva 

„kellemetlen és lealázó” feladatnak tartotta, hogy „a munkaszol-

gálatosok hajcsárává” akarták tenni, ezért nem akarta elvállalni a 

rá bízott feladatot. Engedjék meg, hogy hosszabban idézzek, e 

sok mindenre rávilágító levélből: 

„(…)Éreztem, hogy a német nyomás alatt a közvélemény 

túlzott antiszemita magatartásával énrám csak a hajcsár 

szerep juthat. Ehhez járult még az a körülmény is, hogy 

a zsidó munkaszolgálatosokban a legtöbb ember ellen-

séget és alacsony indulatainak médiumát látta. Az ilyen 

parancsnoknak a helyzete nagyon nehéz, mert meg kell 

védeni saját, és beosztottjai tekintélyét, de meg kell vé-

deni minden külső beavatkozás ellen a rábízott munka-

szolgálatosokat is. Nagyon sajnálom, hogy azokról az 

időkről nem vezettem rendszeres naplót, mert akkor 

most be tudnám bizonyítani, hogy szinte naponta hány 

illetéktelen egy-két rendfokozattal magasabb rangú tiszt 

igyekezett beleavatkozni a dolgainkba, mindenki magát 

szakértőnek állítva be, csak ő tudja, hogyan kell bánni a 

muszokkal. Ebben különösen a zombori helyőrség és 

környékbeli sváb ajkú falvak lakossága tűntek ki. A 

zsonglőr legnagyobb ügyessége, a parancsnoki tapaszta-

lás tudta csak megmenteni az egész tábort a rend, a be-

csületes munka és az emberséges bánásmód számára. 

Amikor a zombori beosztásomat el kellett fogadni, Ve-

ress János 22. honvéd gyalogezredbeli K.tiszt, alezredes, 

helyzetemről így nyilatkozott: Végtelen sajnállak, hogy 

ilyen lehetetlen beosztásba kerültél! Figyelmeztetlek, 

csak úgy tudod megőrizni helyzetedet, ha mindenben a 

szolgálati szabályzathoz tartod magad. Attól egy jottá-

nyira se térj el! Én ezt 18 hónapi működésem alatt ál-

landóan betartottam, minden a szolgálati szabályzattól 
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eltérő intézkedésemet írásba foglaltam és feletteseimnek 

jelentettem.(…)” 

Így például az elkülönítés megoldhatatlanságát is, amint azt e 

könyv első fejezetében már olvashatták, amiért megrovásban ré-

szesült. A tanú pedig teljesen nyilvánvalóan hamis váddal illeti 

egykori felettesét, hiszen a külön tiszti étkezde fenntartása a szol-

gálati szabályzatban volt rögzítve, minden szolgálatba lépett ka-

tonatiszt és parancsnok számára. 

A katonapolitikai osztály nyomozói egy hónapig változatla-

nul előzetes letartóztatásban tartva hallgatták ki Asbóth száza-

dost, akitől két ízben (1945.szeptember 28-án majd pedig 1945. 

október 8-án és 9-én immáron a népügyész előtt) csikartak ki, 

saját magára nézve terhelő vallomást. (A Szegedi Népügyészsé-

gen Asbóth ennek ellenére már ekkor kijelenti azt, hogy nem érzi 

magát bűnösnek; ezért – valamint azért, mert nagyrévi lakása van, 

de jövedelme nincsen – egy helyütt a szabadlábra helyezését is 

kérte.) Erre később a Népbíróság előtt hívja fel a testület figyel-

mét 1946. január 18-án, a második főtárgyaláson. Mint ennek 

jegyzőkönyvében olvasható, Asbóth az aznapi vallomása mellett 

tartott ki arra hivatkozva, hogy a rendőrségen és a népügyész előtt 

szintúgy kényszer hatása alatt vallott, mivel  

„megfenyegették, hogy visszaviszik és összetörik, ha nem 

vallja a népügyészségen ugyanazt, mint a rendőrségen. 

Idegbetegségére, 50%-os hadirokkantságára hivatkozva 

állítja, hogy ezek alapján, a veréstől való félelmében ír-

ta alá a jegyzőkönyvet”  

– hangzott el a tárgyalóteremben. 

Ennek – és a vallatási módszerek – ismeretében nem lehet 

csodálkozni azon, hogy az említett szeptember 28-i kihallgatás 

jegyzőkönyve szerint Asbóth jobboldali beállítottságú antiszemi-

tának vallotta magát, egyszersmind beismerte, hogy parancsra 

cselekedve rabokként kezelte a munkaszolgálatosokat. Mint meg-

annyi, ez idő tájt – sőt ezután is – lezajlott per kapcsán beigazo-

lódott, ez esetben sem kizárt, hogy egy előre megírt forgatókönyv 
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szerint zajlott minden, a kihallgatásoktól kezdve a népbírósági 

tárgyalásokig, hiszen már itt megismétlődik a szuronyos kíséret 

vádja, nemkülönben az, hogy Imrédinek nem csupán „régi barát-

ja” volt a százados, de őt többször fel is kereste, „mert tudomásá-

ra jutott, hogy a kormányban panamák vannak, és a politikai 

helyzetet megvitatta vele.” Aki akkoriban egy kicsit is ismerte a 

háború alatti belpolitikai helyzetet, az előtt világos lehetett ezen 

állítás képtelensége. Szintúgy az is, mely szerint amikor a munka-

szolgálatosok közölték vele, hogy „a mi Vilink lesz a hadügymi-

niszter” attól való félelemből nyilatkozott Nagy Vilmos ellen, 

hogy ne indítsanak ellene eljárást. Emlékezzenek rá, hogy a had-

bírósági eljárás során pont az merült fel vádként a századparancs-

nok ellen, hogy véleménye szerint a kabinetiroda túlzott zsidó 

befolyás alatt van.  Józan ésszel senki sem feltételezheti, hogy 

egy ilyen kijelentés után – mégha megtörtént is, amit nem bizo-

nyítottak egyik eljárás alatt sem -, amikor a munkaszolgálatosok 

szinte az ő képviselőjüknek tüntetik fel a honvédelmi minisztert, 

Asbóth Nagybaczoni Nagy Vilmos ellen nyilatkozott volna. 

Márcsak azért sem feltételezhető ez, hiszen – mint látták – anél-

kül, hogy olvasta volna, felettesével szembehelyezkedve a kitele-

pítés megakadályozásával is az akkor kibocsátott miniszteri ren-

delet szellemében járt el. Az erőszakkal kicsikart vallomásban – 

amelyben talán nem véletlenül, szó szerint visszaköszönnek a 

tanúk által megfogalmazottak – a továbbiakban Asbóth beismeri, 

hogy a Magyarság c. nyilas lapot olvasta, sőt ebből felolvasást is 

tartott az alárendeltjeinek, továbbá, hogy egy munkaszolgálatost a 

szabadsága alatt gyapjúvásárlással bízott meg, a nyersanyagot 

pedig Bácsszentivánon fonállá feldolgozva, felesége nagyváradi 

szőnyegszövő üzemébe küldette. Vallomása szerint a leszerelen-

dő munkaszolgálatosok névsorát azért változtatta naponta, mert 

nap mint nap ő is egyszerre két ellentétes rendelkezést kapott a 

zombori állomásparancsnoktól, úgyhogy a végén egészséges em-

bereket szerelt le, és a betegek maradtak vissza. A szabotázs-vád 

kapcsán érdekes módon azt megengedik neki, hogy már ekkor 

jegyzőkönyvbe diktálja: az Englert érintő feljelentésről egy hó-
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nappal később, akkor is a nemzetvédelmi alosztály kémelhárító 

tisztjétől szerzett tudomást. Englernek pártját fogta, mert hazafias 

érzésűnek ismerte, azonban a nyomozó azt válaszolta, hogy neki 

mindegy, hogy kit, de egy zsidót magával akar vinni. 

„Az akkori helyzetben túlzottan nem exponálhattam maga-

mat, Englert elvitték, a további sorsáról nem tudok” – vallotta 

Asbóth Sándor, aki az eljárás során beszámolt az ellene folytatott 

hadbírósági eljárásról, nemkülönben az írásbeli megrovásáról is. 

Furcsa módon mindezt hiába jegyzőkönyvezték, mert szóba sem 

került a népbírósági tárgyalások során.  

A tárgyalás során vallomásában Klein Árpád fogolykísérőt 

kérte meghallgatni azt bizonyítandó, hogy ő jól bánt, és nem ke-

gyetlenkedett a munkaszolgálatosokkal. Nevezettet sem akkor, 

sem azt követően nem idézték és nem hallgatták meg. Mint ahogy 

az sem kapott elegendő figyelmet a kihallgatók és a bíróság ré-

széről, hogy Asbóth nem csak saját meggyőződése szerint tette 

századát a munkateljesítményével nélkülözhetetlenné, mert tény, 

hogy ennek köszönhetően tudta megakadályozni két alkalommal 

azt, hogy kivigyék őket a frontra. 

Az első főtárgyaláson mind a népügyész, mind pedig Asbóth 

Sándor védője a tárgyalás elnapolását kérte, sőt utóbbiak a vád-

lott azonnali szabadlábra helyezéséért is folyamodtak a bíróság-

hoz. A testület azonban a népügyész indítványára meghosszabbí-

totta az előzetes letartóztatást, indoklás helyett csak annyit közöl-

ve, ennek okai változatlanul fennálltak. A Szegedi Népügyészség 

a kihallgatás iratanyagával együtt a vádiratot 1945. október 19-én 

nyújtotta be a népbíróságnak II.1812/1945 iratszámon
69

. Ebben a 

kihallgatásokon elhangzott vádak ismertetése mellett a népügyész 

Asbóth Sándor előzetes letartóztatásának harminc nappal való 

további meghosszabbítását indítványozta. Indokai szerint a volt 

táborparancsnok a zsidó munkaszolgálatosok – tehát a nép egy 
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rétege ellen – irányuló törvények és rendeletek végrehajtásában a 

számára előírt ténykedést túlhaladva olyan ténykedést fejtett ki, 

amely a személyes szabadságot vagy a testi épséget veszélyeztet-

te, illetve egyes személyek vagyoni romlását elősegítette, vala-

mint kényszerűség nélkül a nép- és a demokráciaellenes hírverés 

szolgálatába szegődött. Így tehát álláspontja szerint a vádlott 

mind a népellenes bűntettet, mind pedig a nép- és demokráciael-

lenes hírverés bűntettét elkövette, magyarán kimerítette a 

Nbr.125.§.2. valamint a Nbr. 17.§.4. pontjában megfogalmazott 

büntethetőség lehetőségét. 

Túlzás nélkül megindító a százados feleségének 1945. dec-

ember 19-i levele, amelyben a Szegedi Népbírósághoz fordul fér-

je szabadlábra helyezéséért, elöljáróban arra hivatkozva, hogy a 

vádak jelentéktelenek és nem bizonyítottak, férje tehát márcsak 

ezért sem szökne el, arról nem beszélve, hogy bejelentett lakása, 

ráadásul családja, gyermeke, és állása van.  

Mivel már három hónapja előzetes letartóztatásban tartják 

fogva a férjét, eltartó nélkül, már utolsó rongyaikat áruba bocsát-

va tengetik életüket – írja a szerencsétlen asszony, majd így foly-

tatja: férjének meleg ruházata sincsen, így a hidegben, további 

fogvatartása életveszélyessé válhat számára. Kéri a népbíróságtól, 

hogy mérlegeljék: a tanúk többsége szentesi, akik télvíz idején 

mindaddig nem tudnak eljutni Szegedre, ameddig az utak járha-

tóvá nem válnak.  

A szabadlábra helyezés iránti kérvényt indítványtétel végett 

eredetben a népügyészséghez teszi át Szegeden 1945. december 

20-án egy tanácsvezető bíró, de ennél több nem történik az ügy-

ben. Az időben következő irat tanúsága szerint, maga az elítélt 

kéri a börtönből kézzel írott levelében 1946. április 9-én a sza-

badlábra helyezését, amely csak ez év április 26-án válik valóra 

számára, amikor elhagyhatja a szegedi Csillagbörtönt
70

. Csak-

hogy nem a börtönben kiállított „elbocsájtó szép üzenet” szerinti 

                                                      
70

 A szegedi népbíróságtól Nb.1000/1945/20 sz. Szeged, 1946. évi 

április 26. napján; fénymásolat – Új Magyar Központi Levéltár 



Jeney Attila: A vád, ami védőbeszéd lehetett volna… 

 107 

lakóhelyére távozhat, hanem a szigorú őrizet alatt tartott szegedi 

internálótáborba, ahol 1946. június 3-ig tartották fogva, minden 

írásos indoklás, törvényes rendelkezés nélkül. 

* 

Az Asbóth Sándor elleni legfőbb vádpont az „Aszódi-ügy”, 

még az 1945. szeptember 29-én, majd október 3-án felvett tanú-

vallomások egyikében fogalmazódott meg a századost zsidógyű-

lölőnek beállítva, tudatos rosszindulatának tulajdonítva azt, hogy 

egyik bajtársukat a bori kényszermunkatáborba küldte. Ugyan-

ilyen súllyal esett a latba azonban ezzel együtt az a vád is, mely 

szerint Róth Endre, Berkovits Rudolf és Vértes Henrik nevű 

munkaszolgálatosok személyében Asbóth az ellenségeit küldte ki 

Ukrajnába. Berkovitsot például azért – áll az egyik vallomásban 

–, mert gyümölcsöt vásárolt a századnak. Persze a kihallgatókat 

nem érdekelte, hogy a nevezett három munkaszolgálatost azért 

vette listára és válogatta ki Asbóth, mert többszöri szökésük és 

renitenskedésük miatti megtorlásként, az egész századot büntetés-

sel sújtotta a parancsnokság. Mint ahogy azt is figyelmen kívül 

hagyták, hogy a külföldi állampolgárok közül hat munkaszolgála-

tos kiadását annak ellenére megtagadta a táborparancsnok, hogy a 

rendőrség Jugoszláviába akarta toloncolni őket. Döntése helyes-

ségét egyikük személyes kérése erősítette meg, aki hozzáfordult, 

hogy ne adja ki őket, mert akkor az egész családját felkoncolják. 

A későbbi bírósági tárgyaláson még egy mentő körülménynek is 

helyt adhattak volna. A jegyzőkönyvben foglaltak szerint ugyan-

is, 1943 áprilisában egy Hamburgból érkezett 117 fős Hitler-

jugend-különítmény három tagja megrabolta a munkaszolgálato-

sokat. Asbóth fellépésének köszönhetően mindhármat visszairá-

nyították az észak-német városba, a többieket pedig áthelyezték 

Bácsszentivánra.  

Az Aszódi-ügy részleteit a Szegedi Népbíróság előtti máso-

dik főtárgyaláson 1946. január 18-án mondhatta el őszintén As-

bóth Sándor, hiszen itt jelenthette ki első ízben, hogy korábbi val-

lomásait kényszer hatása alatt tette. A korábban meghallgatott 

tanú úgy emlékezett: bajtársa egy látogatójától paprikát kért cso-
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magban, hogy azt élelemre cserélje, ám Asbóth a csomagot lefog-

laltatta, Aszódit pedig emiatt osztotta be a Borba induló menetbe.  

Az egykori táborparancsnok vallomása ezzel szemben más 

megvilágításba helyezte a történteket, hiszen mint mondta, a 

105/6-os században Bácsszentivánon szolgáló dr. Aszódi ellen 

azért indult fegyelmi eljárás, mert 2-3 kg paprikát ruhacsomag-

ban adott fel [tehát nem is kapta! – J.A.], az ellenőrzés alól pedig 

úgy vonta ki azt, hogy ráhamisította a bélyegzőt. A paprikára 

ekkortájt szállítási tilalom vonatkozott, Aszódi ráadásul nem tőle, 

hanem saját századparancsnokától kapott kétheti zárka büntetést 

– hívta fel a bíróság figyelmét  az elhangzottak közötti lényeges 

különbségre. 

A bíróság ekkor értesülhetett arról a további lényeges moz-

zanatról is, hogy a munkaszolgálatosokat nem Asbóth javaslatára 

és nem Ukrajnába indították, hiszen a parancs a szegedi V. hon-

véd hadtesttől érkezett, és Borba szólt. A századparancsnokokra 

vonatkozó utasítások értelmében minden hónap ötödik napjáig fel 

kellett terjeszteniük a büntetési listákat a hadtestparancsnokság-

hoz, ahol a büntetőszázadokba kiküldendőket ezekből az embe-

rekből válogatták össze. Az pedig ténykérdés – mint olvashatták –

, hogy mind a négy szóban forgó munkaszolgálatos azt megelőző-

en büntetve volt.  

Borba – folytatta a százados – akkor pótlást indítottak, amibe 

csupa fiatal és nőtlen embert válogattak ki. Elindulásuk előtt 

Aszódit a 105/6-os századból nem az ő, hanem Bigner alezredes 

parancsára osztották be egyik bajtársa helyére – aki éppen akkor 

vette anyjának halálhírét – annak ellenére, hogy ez a század nem 

adott embereket a bori büntetőszázadba. Tanúként erre e század 

parancsnokát Zsoldos Andort kérte meghallgatni. 

4. Az orvosszakértői vélemény sem segít 

A második főtárgyalásra a Szegedi Népbíróság 1946. január 

18-án ült össze, melyen a vád felolvasása után Asbóth Sándor 

kijelentette, hogy megértette azt, bűnösségét azonban nem ismeri 
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el. Tételesen megcáfolva a vádakat arra is kitért, hogy a szuro-

nyos kíséretet a zombori állomásparancsnok, Bigner ezredes ren-

delte el. Szabadságra mindenkit egyformán engedett el, sőt gyak-

ran a szabadságolást meg is szigorították. Hozzáteszi persze, hogy 

századának többsége délvidéki volt, ezért ők – mivel közel laktak 

– kétnapi eltávozásra mehettek. „Az azonban szemen-szedett ha-

zugság, hogy embereket pénzért engedtem volna szabadságra” – 

mondja a Népbíróság előtt. A tárgyalás során a százados továbbra 

is tagadta, hogy élelmiszert lopott, és propaganda beszédeket tar-

tott volna; szavai szerint mindössze a kiképzés során előírt anya-

got ismertette 30-40 perces elméleti oktatás keretében.  

A vele szemben megfogalmazott vádak kapcsán leszögezte, 

hogy Imrédivel nem volt szorosabb kapcsolata, egyetlen egyszer 

mutatták őt be mások társaságában Imrédinek, és levelet is egy 

alkalommal váltottak egymással. Amennyiben szoros kapcsolat 

fűzi őt akkor Imrédi Bélához – vélte a százados –, abban az eset-

ben minden bizonnyal nem marad „szürke tanyai tanító”. 

A vádlott hiába ismertette a népbíróság előtt az ellene folyta-

tott hadbírósági eljárást – ezzel együtt pedig a szegedi V. honvéd 

hadtest legfőbb parancsnok ügyésze által kiszabott büntetést -, 

arra vonatkozó kérését, hogy a népbíróság kérje be az eljárás ira-

tait, figyelmen kívül hagyták. Mindehhez kapcsolódóan Asbóth 

Sándor az ellene felhozott vádakkal szemben megismételte, hogy 

a keret nem ütlegelte a zsidó munkaszolgálatosokat, minthogy ő 

parancsban tiltotta meg nekik még a zsidókat becsmérlő kifejezé-

sek használatát is. Ezt a 105/5-ös század tanúként meghallgatott 

egykori munkaszolgálatosa annak ellenére megerősítette a bíró-

ság előtt, hogy vallomásában imrédistának és zsidógyűlölőnek 

festette le Asbóthot. Aki hiába vallotta eskü alatt, hogy nem volt 

tagja a nyilas pártnak, mint ahogy eredménytelenül szerette vol-

na bizonyítékként felmutatni azt a levelet, amelyet lefogásakor 

elvettek tőle, hiszen az 1945. augusztus 7-i keltezésű, egyik ko-

rábbi alárendeltjétől kapott üzenet éppen arról értesítette őt, hogy 

a szabadkai munkaszolgálatosok körében jó hírnévnek örvend. A 
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levelet a vezető bíró ismertette ugyan a második főtárgyaláson, de 

annak tartalmával érdemben nem foglalkoztak.  

A megidézett tanúk – akik között a kecskeméti népügyészség 

vezetője, valamint a szegedi KMP [Kommunisták Magyarországi 

Pártja – J.A.] kultúrvezetője éppúgy szerepelt, mint egy szegedi 

rendőr őrnagy vagy egy őrmester – sem az élelmiszerlopást, sem 

az Imrédihez fűződő állítólagos viszonyát, sem a pénz ellenében 

történő szabadságolást nem tudták bebizonyítani, ahhoz azonban 

ragaszkodtak, hogy Aszódi munkaszolgálatost a századparancs-

nok osztotta be a menetoszlopba. 

Bigner zavarta el őket, azt kiáltva: „Ne siránkozzanak itt, az 

autónak mennie kell!” – válaszolta erre a vádra Asbóth megerő-

sítve azt, hogy akkor jelen volt, de nem tiltotta meg, hogy a mun-

kaszolgálatosok beszéljenek Aszódival. 

Az Asbóth Sándor mellett tanúskodó, nyugalmazott makói 

főszolgabíró vallomásában – mint a Bácsszentivánon állomásozó 

105/8. kmsz. egykori századparancsnoka – elmondta, hogy 

Bigner ezredes, táborparancsnok kizárólagos döntési joggal ren-

delkezett a Borba vezénylendők számáról és személyéről, ebbe 

nem engedett beleszólást egyetlen századparancsnoknak sem. Az 

1943. augusztus elején induló büntetőszázadba is ő válogatta ösz-

sze az embereket.  

„Hogy Aszódi hogyan került bele?! Nem tu-

dom, mert nem volt elég alkalmas az én 

századomban. Borba Bigner csak feltétlen 

egészséges és fiatal embereket válogatott 

ki.” – jelentette ki a Népbíróság előtt.  

Vallomása szerint egyetlen századparancsnoknak sem volt 

olyan joga, hogy bármelyik haragosát büntetőszázadba oszthassa. 

Fontos megállapításként, tényként említette meg azt, hogy a tisz-

tikar és Bigner táborparancsnok között rossz volt a kapcsolat, a 

szabadságolásokat pedig gyakran letiltották. Azzal is Asbóth val-

lomását támasztotta alá a tanú, hogy a büntetési jegyzéket minden 

hónapban fel kellett terjeszteniük a hadtesthez, mert eszerint 

küldtek embereket a hadműveleti területre, illetve Borba. A nyu-
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galmazott főszolgabíró nem tudott sem élelem elvonásról, sem 

pedig propagandabeszédekről. Érdekes egyébként, hogy az As-

bóth ellen vallók többsége megerősítette: élelmezésük megfelelő 

volt, nem szenvedtek hiányt semmiben, és nem verték őket. 

A tárgyaláson a tanúk újabb szemponttal bővítették Asbóth 

általuk korábban teljes mértékben elmarasztaló személyiségrajzát 

odáig menve, hogy erősen terheltnek, de azért beszámíthatónak, 

ám ütődöttnek festették le a századost; egyúttal félműveltnek, 

mint aki mindenhez ért egy kicsit – de semmihez sem egészen. 

Egyikük azon meggyőződésének adott hangot, hogy szerinte As-

bóth Sándor nem beszámítható, mert néha egészen jól bánt velük, 

néha pedig üldözési mánia fogta el. Mint ahogy ez a tanú fogal-

mazott, a vádlott több munkát kívánt ugyan tőlük, mint a 105/6-os 

számú századtól annak saját parancsnoka, de mindezt azért tette, 

hogy a század jó hírnevét megmentse.  

- Asbóth Sándor ellentmondásos ember; meg-

szállott volt, elragadták az akkori idők, 

ugyanakkor az Ukrajnába indítandó Vértes-

nek és társainak megsüttette a tiszti 

konyha aznapi húsadagját! – hangzott el a 

bíróság előtt. 

- Emlékszik-e a tanú arra, hogy én akadá-

lyoztam meg a század kitelepítését? – for-

dult hozzá kérdéssel Asbóth Sándor. 

- Nem emlékszik arra, hogy ki akadályozta 

meg, de tudja, hogy ki akarták telepíteni 

őket – válaszolta a tanú. 

A második főtárgyaláson a bíróság szinte kalandregénybe il-

lő, a valóságtól mindenesetre elrugaszkodott, hitelességüket erő-

sen megkérdőjelezhető történéseket szintén jegyzőkönyveztetett.  

A soron következő, történetesen szegedi rendőr őrnagy tudniillik 

Asbóthnak olyan hatalmat tulajdonított, mint aki Bigner táborpa-

rancsnokot meneszteni tudta volna, míg egyik szavát a másikba 

öltve következő mondatában már arról beszélt, hogy ők, mint 
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munkaszolgálatosok menesztették a táborparancsnokot. Erről – 

vélekedett – Asbóth is csak utólag a tárgyalóteremben értesült.   

A százados védője a szabadlábra helyezést indítványozva, 

bizonyítás kiegészítést kért annak tisztázására, hogy a nevezett 

Berkovics és Róth nevű volt munkaszolgálatosokat a szegedi 

rendőrség már korábban, mint megbízhatatlanokat tartotta nyil-

ván, továbbá arra nézvést, hogy az Ukrajnába kiszállítás nem a 

vádlottól függött. Egyúttal a vádlott elmeállapotának vizsgálatára 

a védő törvényszéki orvosszakértő kirendelését kérte a Népbíró-

ságtól annak súlyos idegbetegségére, valamint 50 %-os hadirok-

kantságára hivatkozva.  

A népügyész indítványozva az orvosszakértő kiküldését – 

amit a bíróság zárt ülésén meghozott döntése jóváhagyott –, vád-

jait nem csak hogy fenntartotta, de négy ponttal még ki is egészí-

tette a százados bűnlajstromát. Így Hajas munkaszolgálatos Uk-

rajnába, valamint Aszódi Borba szállítása, a munkaszolgálatosok 

motozása, valamint a neki tulajdonított zombori propaganda be-

szédeken túl, a Bácsszentivánon állítólag elmondottak szóltak 

immáron a százados ellen.  

A tárgyalás végén kihirdetett végzés ismételten elutasította 

az Asbóth szabadlábra helyezésére vonatkozó kérelmet. 

* 

Az 1946. február 17-én készített orvosszakértői vélemény 

(T.O.I. 43/1946.számon) 1946. február 19-én érkezett meg a Sze-

gedi Népbírósághoz
71

. Ebben a két törvényszéki orvos, a tanúk-

nak Asbóth Sándor lelki- és idegállapotára vonatkozó megjegyzé-

seit alapul véve kifejti, hogy az első világháborús fejlövés mara-

dandó károsodást okozott a vádlott egészségi állapotában és álló-

képességében. 1915 és 1939 között több ízben kapott idegössze-

omlást valamint idegrohamot, amikor ingerült lett és eszméletét 

vesztette. Feledékenynek írják le, mint aki sem neveket, sem pe-

                                                      
71

 T.O.I. 43/1946.sz. Pecsét keretben. Szegedi Népbíróság Érk.: 1946. 

febr. 19. Főlajstromszám utóiraton: 1000/1945; fénymásolat – Új 

Magyar Központi Levéltár 
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dig számokat nem tud megjegyezni. A százados – áll a jelentés-

ben – a törvényszéki orvosoknak ugyanúgy meséli el a történte-

ket, mint ahogy az első nyilvános jegyzőkönyvben olvasható, te-

hát változatlanul, minden módosítás nélkül. Fáradtságra panasz-

kodik, gyengén táplált, hibátlan beszédű férfi, akin sem az orvo-

sok a vizsgálat alatt, sem pedig a börtönszemélyzet a fogvatartása 

alatt nem észleltek görcsös, eszméletvesztéses rohamot. Lelkileg 

azonban nyomott hangulatú, a kérdéseket hamar felfogó, de szel-

lemi műveleteiben már nagyfokú vontatottságot mutató ember 

benyomását keltette nevezett a törvényszéki orvosokban. A szak-

véleményben foglaltak azt állapítják meg, hogy Asbóth emléke-

zése a távolmúlt eseményeire nézve nem mutat durva hiányokat, 

bár feledékenysége, gondolattorlódásai vagy éppen gondolati gá-

toltsága e téren is kiderül. 

„Sorozatos, nehezebb kérdések megoldási kisérletéből 

megállapitható, hogy a Vizsgált tartósabb szellemi 

müveletekre kevésbé alkalmas, bár durvább hiányok a 

feladott kérdésekből és válaszokból határozottan nem 

tünnek ki, és az ügyiratokból is megállapitható, hogy a 

vádak ellen a tárgyaláson is elég logikusan védekezett. 

Érzelmi eltompultságra támpont a vizsgálat szerint nin-

csen. Valláserkölcsi ismeretei kellően fejlettek”- írják a 

szakértők. Mindezek után végkövetkeztetésük így 

szól:”(...) Mi a tanuvallomások egy részével egyetértően 

a Vizsgáltat csökkent értékü, neurastheniás egyénnek 

tartjuk, aki álhatatlan, silány idegrendszerü, szellemi 

müveleteinek fáradékonysága miatt tartós, önálló lelki, 

szellemi tevékenységre alkalmatlan. Ezért őt ugy a je-

lenben, mint a vádbeli időben az akarat szabad elhatá-

rozási képességében jelentékenyen korlátozottnak nyil-

vánítjuk.  

 

Szeged, 1946. február hó 17-én.               Aláírások s.k.” 
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Kézhez véve az orvosszakértői véleményt, a bíróság a védő 

tiltakozásának ellenére újabb, immáron a harmadik főtárgyalást 

rendelte el 1946. március 13-án. Elvetették a védő azon kérését, 

hogy az orvosszakértői véleményt zárt tárgyaláson ismertessék, és 

a nyilvános tárgyaláson való ismertetés mellett foglaltak állást. A 

harmadik főtárgyaláson került sor az egykori bajtárs, Zsoldos 

Andor századparancsnok meghallgatására. Mivel a tárgyalt idő-

pontban ő már elhagyta a tábort nem tudta, hogy Aszódit miért 

vitték el Borba, a négy munkaszolgálatost pedig Ukrajnába. Val-

lomásában azonban megerősítette, hogy a fegyelmezetlenekről 

jelentést kellett felterjeszteniük a hadtestparancsnoksághoz. Meg-

említve az ellenük, századparancsnokok ellen folyt hadbírósági 

eljárást, közbevetőleg leszögezte, hogy hallotta Asbóth egy-két 

beszédét a legénység előtt, de ezekben semmi kivetnivalót nem 

talált. Mint hangsúlyozta, elő volt írva számukra, hogy fegyelmet 

kell tartani. Ő ugyan nem küldött jegyzéket a renitenskedőkről, 

mivel abban az esetben, ha a hadtesttől nem név szerint jött a le-

írás, akkor a századparancsnok saját hatáskörében intézhette el 

az ügyet, de a személyét illetően megkapta a leiratot, amely azon-

ban csak arra figyelmeztette őt, hogy tartsa szemmel Aszódit. A 

századparancsnokoknak Zsoldos véleménye szerint joguk volt 

valakit büntetőszázadba beosztani. Azt megjegyezte, hogyha a 

tiszti étkezdéből bármit elvittek, azért minden esetben fizettek. 

Válaszában Asbóth Sándor felelevenítette a kabaré és a futball-

mérkőzés történetét kitérve arra, hogy ő egyszemélyben vállalta 

mindenért a felelősséget, Zsoldos Andort ezért nem büntették 

meg. 

Meghallgatása végén a tanú megerősítette, hogy a munka-

szolgálatosokat valóban meg kellett motozni, azonban a csend-

őrökkel történő motozást felülről rendelték el számukra, mivel a 

faluból azzal vádolták meg a munkaszolgálatosokat, hogy a vásár-

lásaikkal felverik az árakat. 

Mint látni fogják, a vádlotton már az sem segített, hogy az 

utolsóként meghallgatott dr. Ördögh Attila szegedi ügyvéd a bíró-

ság előtt egy, addig elhallgatott tényről lebbentette fel a fátylat. 
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Mint ugyanis a vallomásából kiderült, másodmagával ő nem más, 

mint Aszódi egykori védője, mert nevezett ellen több rendbeli 

sikkasztás miatt büntető eljárás volt folyamatban. Az ügyvéd em-

lékezete szerint éppen az idő tájt egy olyan értelmű rendelet je-

lent meg, hogy a harctérre önként jelentkezőknek minden bünte-

tését eltörlik. Állítása nem is hagyott kétséget afelől, hogy véden-

ce ezért jelentkezett önként, bár mint mondta, hallotta róla, hogy 

munkaszolgálatosnak vitték ki. 

Miután Asbóth Sándor elállt a többi tanú meghallgatásától, a 

vezető bíró a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította, a 

népügyész pedig a vádindítványt az írásbelivel megegyezően 

fenntartotta annak ellenére, hogy a védő és a vádlott felmentést, 

végső esetben enyhe büntetést kérnek.  

Az alábbi ítéletből kitűnik, hogy a bíróság pusztán az állító-

lagos propagandabeszédek miatt szabott ki büntetést Asbóth Sán-

dorra, azt egyetlen tanúvallomás alapján sem látta bizonyított-

nak, hogy Asbóth Sándor osztotta volna be a menetszázadokba a 

tanúk által megnevezett munkaszolgálatosokat. A vádlott felmen-

tése miatt a népügyész súlyosbításért fellebbezett annak elítélésé-

ért, amely fellebbezést a Népbíróság elfogadta, és a Népfő-

ügyészség útján az iratokat a Népbíróságok Országos Tanácsához 

rendelte felterjeszteni. 

Kezemben tartom a Szegedi Népbíróság 1946. április 26.-án 

kelt 1000/1945/20. számú végzését, amely Asbóth Sándor azon-

nali szabadlábra helyezését rendeli el, mégpedig – szó szerint 

idézve – azon indoknál fogva, hogy  

„nevezett nem jogerős egy évi börtönbüntetéséből már 7 

hónapot kitöltött, nevezettnek rendes foglalkozása és be-

jelentett lakása van, és tekintettel arra, hogy 50 %-os 

hadirokkant, így szökésétől nem kell tartani.” 

Önkéntelenül is felvetődik az emberben, hogy miként juthattak 

erre a döntésre akkor, amikor ezt sem Asbóth feleségének 1945. 

december 19-i kérvényére, sem pedig a védőjének egy hónappal 

azelőtti indítványára nem fogadták el? Sőt, mi több: miért vették  
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át hirtelen a vádlott és a védő érvelését akkor, amikor a szeren-

csétlen beteg ember még nem is jogerős börtönbüntetésének jó 

részét már letöltötte? Netán lehet, hogy éppen ezért?! Arról már 

nem is beszélve, hogy a népbíróság ezen az utolsó tárgyaláson a 

szabadlábra helyezés kérését pont azzal utasította el, hogy úgy 

véli, a jogerős határozat megszületéséig az előzetes letartóztatás 

okai fennállnak.  

5. Ítél a Népbíróság és a NOT   

Hallomások és vallomások 

(Az ítélet a helyesírási hibákkal együtt, az eredeti dokumen-

tum szó szerinti leirata. – JA.) 

„A SZEGEDI NÉPBÍRÓSÁGTÓL NB. 1000/1945/16. SZÁM 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 

 
vitéz nemes Asbóth Sándor szabadlábra helyezési végzése 
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 Népellenes büntett miatt Asbóth Sándor ellen inditott 
bünügyben a szegedi népbíróság mint büntetö biróság nyilvános 
főtárgyalás alapján meghozta a következő 

i t é l e t e t : 

 Asbóth Sándor 53 éves, pozsonyi születésü, magyar ál-
lampolgár, nős Becker Herminával, egy gyermeke van, népiskolai 
tanitó, tanitói oklevele van, katona volt, tartalékos százados, apja 
dr. Asbóth Sándor, anyja Peterdi Erzsébet, 50%-os hadirokkant, 
vagyontalan, nagyrév községi illetőségü és lakos vádlott, aki 
1946. évi október hó 6. napja óta előzetes letartóztatásban van, 
bünös egy rendbeli a Nbnov. 10.§-ával módosított a Nbr.  15.§. 
4.pontjába ütközö népellenes büntettben. 

 A népbiróság ezért  

 A s b ó t h  S á n d o r  vádlottat a Nbnov.11.§.b. Pontja, 
az Nbnov.1.§.8.pontja a Btk.92.§. alkalmazásával 1 /egy/ évi bör-
tönre mint föbüntetésre továbbá öt évi politikai jogvesztésre mint 
mellékbüntetésre itéli.- 

 A kiszabott büntetésböl a népbiróság a vádlott előzetes 
letartóztatásával a Btk. 94.§-a alapján öt /5/ hó és hat/6/ napot 
kitöltöttnek vesz.- 

 A szabadságvesztésbüntetést megkezdésének napjától, a 
politikai jogok gyakorlatának felfüggesztését a szabadság-
vesztésbüntetés, vagy a szabadságvesztésbüntetés elévülésének 
befejezésétől kell számitani. 

 Köteles vádlott a Bp.480. és 481. §-a értelmében az eddig 
felmerült bünügyi költség fejében 3,567.240 pengőt és az ezután 
felmerült bünügyi költséget az államkincstárnak megtériteni, de a 
költségeket a népbiróság az 1890.évi XLIII.t.o. 4.§-a alapján egy-
előre behajthatatlannak nyilvánitja.- 

 Elrendeli a népbiróság az Nbr. 51.§-a értelmében, hogy 
az ítélet jogerőre emelkedése után a szegedi népügyészséggel, 
az Országos Bünügyi Nyilvántartó Hivatallal, Nagyrév község elöl-
járóságával és lakáshivatalával, központi választmányával és a 
Magyar Honvédelmi Miniszterrel közöltessék.- 
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 Ellenben a népbiróság a vádlottat a népügyészségnek 
egy rendbeli folytatólagosan elkövetett a Nbr. 1.5§-a 2. pontjába 
ütközö népellenes büntettének vádja alól a Bp.326.§.2.pontja 
alapján felmenti. 

Indokolás: 

 A népbiróság a vádlott tagadásával szemben a főtárgya-
láson kihallgatott Izsák Endre, dr. Wollner László, Gereben János, 
Beretvás Dezső, Sebes Tibor, Schlésinger József, dr. Dezső And-
rás, dr. Feldmáyer György, Farkas Károly, Singer Andor, dr. 
Saltzer istván, Zsoldos Andor és dr. Ördögh Attila érdektelen ta-
nuk vallomásai, az orvosszakértőknek irásban adott szakvélemé-
nye, valamint a nyomozás adatai a következő 

t é n y á l l á s t  

állapitotta meg: 

 Asbóth Sándor  a 105/5 munkásszázad parancsnoka 
Bácsszentivánon és Zomborban 1942. és 1943. év folyamán kö-
zelebbről pontosabban már meg nem határozható időpontban a 
keretszemélyzet és a munkaszolgálatosoknak oktatás cimen be-
szédeket tartott és ezen beszédei során többek között azt hirdet-
te, hogy „maguk  zsidók hülyék – amiért az orosz győzelmet hirde-
tik. Ha a németek el is vesztik a háborut, még mindig lesz annyi 
idejük, hogy a zsidókat felkoncolják.”- 

 Tényállást képez továbbá, hogy Asbóth Sándor beszédei-
nek amiket elmondott az volt az alapgondolata, hogy a háborut a 
németek nyerik meg és a zsidóknak is ezért kell imádkozni, mert 
ha a németek nem nyernék meg a háborut, ugy minden zsidót ki 
fognak irtani. Hirdette továbbá, hogy a nagy oroszországi győzel-
mek után nem is lehet kétséges,  a németek győzelme.- Továbbá, 
hogy Japán és Olaszország végső győzelme is biztos..- 

 Tényállást képez továbbá, hogy Nagybaconi Nagy Vilmost 
zsidó miniszternek nevezte beszédei során.- 

 Végül tényállást képez az is, hogy Asbóth Sándor beszé-
deinek a hatása alapján a keretlegénység a munkaszolgálatoso-
kat másnap szigorubb bánásmódban részesitette, mint a beszé-
dek előtt.- 
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II. 

 Vádlottnak ez a cselekménye a rendelkező részben irt és 
minősitett büncselekmény tényálladéki elemeit foglalja magában.- 

 Kétségtelen ugyanis, hogy a vádlott a keretszemélyzet és 
a munkaszolgálatosok – tehát gyülekezet – előtt tartott beszédei-
vel olyan állandó jellegü és folyamatos tevékenységet fejtett ki, 
amely alkalmas volt a faji és felekezeti gyülölet felkeltésére.- 

 Kétségtelen az is a népbiróság megitélése szerint, hogy a 
vádlottnak a tényállásban körülirt demokrácia ellenes beszédei 
alkalmasak voltak arra, hogy a keretszemélyzet közfelfogását a 
munkaszolgálatosokkal való bánásmód tekintetében jelentős mér-
tékben befolyásolja és az országra nézve irányba terelje.- 

 Itt emeli ki a népbiróság, hogy a vádlottnak a tényállásban 
körülirt cselekményét a tettazonosság- keretén belül, azért 
minősitette a népügyészség vádjától eltérőleg a rendelkező rész 
szerint, mert ugy találta, hogy annak demokráciaellenes beszédei 
faji és felekezeti gyülölet felkeltésére is alkalmasak. 

III. 

 Vádlott ugy a nyomozás mint a főtárgyalás során tagadta 
hogy bármikor is propaganda beszédeket tartott és a keretsze-
mélyzetet a munkaszolgálatosok ellen hangolta volna.- 

 Védekezésének a lényege arra irányult, hogy a beszédei 
csupán 30-40 percig tartó kötelező oktatások voltak.- 

 A népbiróság a vádlottnak a védekezését el nem fogadva, 
annak bünösségét a rendelkező részben irt büncselekményben 
megállapitotta, miután a védekzését a főtárgyalás során kihallga-
tott nagyszámu és érdektelen tanuk vallomásával megcáfoltnak 
találta.- 

IV. 

 A büntetés kiszabásánál a népbiróság enyhitő körül-
ménynek találta a vádlott családos állapotát, azt a körülményt, 
hogy 50 %-os hadirokkant, valamint az orvosszakértőknek azt a 
véleményét, hogy a vádlott korlátolt beszámithatóságu.Miután az 
enyhitő körülményekkel szemben a népbiróság sulyosbitó körül-
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ményt nem észlelt, és mert az enyhitő körülményeket nagy-
számuaknak és nyomatékosoknak találta, a büntetés kiszabásá-
nál alkalmazta a Btk. 92.§-át és a vádlottat a cselekményének a 
tárgyi sulyával és alanyi bünösségének a fokával arányban álló 
büntetéssel sujtotta.- 

V. 

 A népbiróság a népügyészségnek egy rendbeli folytatóla-
gosan elkövetett a Nbr.15.§-a 2.pontjába ütköző népellenes 
büntettével kapcsolatos vádjával szemben a következő  

t é n y á l l á s t  

állapitotta meg: 

 A tárgyalás során kihallgatott tanuk vallomása alapján 
nem képez vitás tényállást, hogy Bácsszentivánról 1942.évben 
közelebbről már pontosabban meg nem állapitható időpontban 
Róth Endre,Vértes Henrik,Berkovics Rudolf és Hastein munka-
szolgálatosok büntetőszázaddal Ukrajnába lettek kiküldve és azok 
közül ezideig dr. Salzer István tanú vallomása szerint csupán Vér-
tes Henrik munkaszolgálatos tért vissza.- 

 Az sem képez vitás tényállást a főtárgyalás adatai alap-
ján, hogy 1943. dereka táján dr. Aszódi munkaszolgálatos Borba 
lett kiküldve és onnan ezideig nem tért vissza.- 

 Izsák Endre, dr. Wolner László, Farkas Károly és Singer 
Andor érdektelen tanuk vallomása alapján arra merült fel adat, 
hogy dr. Aszódi munkaszolgálatos Asbóth Sándor parancsára lett 
Borba kiküldve.- 

 Vas Gereben tanú vallomása alapján arra merült fel adat, 
hogy Asbóth Sándor 1943. nyarán közelebbről pontosabban meg 
nem határozható időpontban, amikor tudomást szerzett arról, 
hogy dr. Aszódi csomagot kapott azt megfenyegette, hogy Ukraj-
nába küldeti. Ukrajna helyett aztán dr. Aszódit Asbóth Sándor 
Borba vitette.- 

 Beretvás Dezső vallomása alapján arra merült fel adat, 
hogy Bigner táborparancsnok alezredestől függött, hogy ki megy 
ki Borba és Bigner alezredes nem engedett beleszólást a század-
parancsnokoknak, hogy kit küldjenek ki Borba.- 
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 Adat merült fel Beretvás Dezső vallomása alapján arra is 
– aki 1943. évben  a 105/8. számu munkásszázad parancsnoka 
volt – hogy dr. Aszódi ugy került a Bori munkásszázadba, hogy 
nem volt elég alkalmas munkaszolgálatos, akit ki lehetett volna 
küldeni a század keretén belül.- 

 Dr. Salczer István érdektelen tanú vallomása alapján arra 
merült fel adat, hogy tudomása szerint felsőbb parancs folytán 
fiatal és nőtlen emberkből a 105/8. számu munkásszázadból egy 
menetszázadot kellett küldeni Borba és ebbe a menetszázadba 
volt beosztva Hajas munkaszolgálatos, aki az anya halála miatt 
nem ment el a menetszázaddal.- 

 Beretvás Dezső vallomása alapján adat merült fel arra is, 
hogy a századparancsnokoknak – igy Asbóth Sándornak – nem 
volt olyan joga, hogy valamelyik embert, aki neki nem tetszett, 
büntető századba ossza be.- 

 A tisztikar és Bigner táborparancsnok között rossz volt a 
kapcsolat.- 

 Sebes Tibor, dr. Dezső András, Dr. Feldmáyer György, 
Farkas Károly tanuk vallomása alapján arra merült fel adat, hogy 
Berkovics, Róth,Vértes és Harstein munkaszolgálatosokat egész 
jelentéktelen fegyelmi büntetések miatt Asbóth Sándor küldette ki 
Ukrajnába. 

 Beretvás Dezső vallomása alapján arra merült fel adat, 
hogy minden hónapban büntetési jegyzéket kellett felterjeszteni a 
hadtesthez és az befolyással birt, hogy kit visznek ki hadmüveleti 
területre.- 

 Dr. Zsoldos Andor érdektelen tanú vallomása alapján – 
aki a 105/6. számu munkásszázad parancsnoka volt –  arra me-
rült fel adat, hogy a fegyelmezetlenekről, akikkel a századpa-
rancsnok nem birt, havonkint  jegyzéket kellett küldeni a hadtest-
hez. Az is előfordult, hogy a hadtest név szerint megjejelölte, hogy 
kit kell kiküldeni Ukrajnába.- 

 dr. Singer Andor érdektelen tanú vallomása alapján, – aki 
munkaszolgálatos volt – arra merült fel adat, hogy a századpa-
rancsnokoknak joguk volt munkaszolgálatosokat Ukrajnába kül-
deni, de nem volt kötelességük.- 
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 Izsák Andor, dr. Feldmayer György és Singer Andor ér-
dektelen tanuk vallomásai alapján arra merült fel adat, hogy mint 
munkaszolgálatosok nem tudnak arról a körülményről, hogy As-
bóth Sándor pénzért adott volna szabadságot a munkaszolgálato-
soknak.- 

 Dr. Wolner László érdektelen tanú vallomása alapján arra 
merült fel adat, hogy csak hallomásból tud arról, hogy Asbóth 
Sándor a munkaszolgálatosoknak ellenszolgáltatás fejében adott 
volna szabadságot.- 

 Gereben János tanú vallomása alapján arra merült fel 
adat, hogy a közhiedelem azt tartotta Asbóth Sándorról, hogy As-
bóth Sándor pénzért adja a szabadságot.- 

 Dezső András tanú vallomása alapján arra merült fel adat, 
hogy nevezett a szabadság adás tekintetében visszásságot ta-
pasztalt, mert egyesek sürün mentek szabadságra, mások pedig 
nem.- 

 Farkas Károly tanú vallomása alapján pedig a szabadsá-
golás tekintetében arra merült fel adat, hogy a gazdagabb mun-
kaszolgálatosok sürübben mentek szabadságra, mint mások és a 
szabadságolásokat Asbóth Sándor egy Stern nevü irnok utján 
bonyolitotta le.- 

 Gereben János, Beretvás Dezső, Schélsinger József és 
Dezső András tanuk vallomásai alapján arra merült fel adat, hogy 
nem tudnak arról, hogy Asbóth Sándor a munkaszolgálatosok 
részére kiutalt liszt, zir, vagy szalonnából a saját célajira elvont 
volna.- 

 Gereben János és Dezső András tanuk vallomásai alap-
ján arra merült fel adat, hogy a munkaszolgálatosok ellátmányát 
Asbóth Sándor Zomborban értékesitette, valamint, hogy a keret-
legénységet és az altiszteket a munkaszolgálatosok ellen hangol-
ta.- 

 Vádlott a főtárgyalás során tagadta, hogy Róth, Vértes, 
Berkovics és Harstein nevü munkaszolgálatosokat önhatalmulag 
Ukrajnába, dr. Aszódi munkaszolgálatost pedig Borba küldötte 
volna.- 
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 Tagadta továbbá, hogy a munkaszolgálatosok részére 
kiutalt élelmiszerekből – zsir, liszt és szalonnából – el vont volna, 
továbbá hogy a munkaszolgálatosok részére a szabadságot csak 
pénz lefizetése ellenében engedélyzete. volna.- 

 Védekezésének a lényege arra irányult, hogy Róth, Vér-
tes, Berkovics és Harstein munkaszolgálatosok az V.-ik honvéd 
hadtestparancsnokság parancsára lettek kiküldve Ukrajnálba. Dr. 
Aszódi munkaszolgálatost pedig Bigner akkor táborparancsnok 
küldötte ki Borba Hajós munkaszolgálatos helyett.- 

 A fenti peradatok ala mellett miután megnyugtató 
bizonyiték nem merült fel abban a tekintetben, hogy a vádlott a 
munkaszolgálatosok részére kiutalt élelmiszerekből a saját céljai-
ra elvont volna, – továbbá, hogy a gazdagabb munkaszolgálato-
sok részére a szabadságot csak pénz lefizetése ellenében enge-
délyezte volna, –  továbbá, hogy a vádlott önhatalmulag küldötte 
volna ki a munkaszolgálatosokat Ukrajnába, vagy Borba, végül, 
hogy a keretszemélyzetet kifejezetten a munkaszolgálatosok ellen 
hangolta volna, továbbá mert a vádlott ezen védekezése a 
népbiróság megitélése szerint nem nyert megcáfolást, a 
népbiróság vádlottat a népügyészségnek egy rendbeli folytatóla-
gosan elkövetett a Nbr.15.§.2.pontjába ütközö népellenes 

büntettének a vádja alól a Bp.326.§.2. pontja alapján felmentette.- 

 Az ítélet egyéb rendelkezései a felhivott §§.-okon alapul-
nak.- 

 Szeged, 1946. évi március 13. napján.- 

Dr. Kozma Endre s.k. tanácsvezető biró. 

Taraszovics Ödön s.k. Ráduly s.k. Káráz László s.k. Makra Imre 
s.k. Lévay s.k. Daka s.k. népbirák 

A kiadmány hiteléül: 

   pecsét, szignó      ir. stiszt.” 
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Az 1946. március 13-i ítéletet
72

 követően, az 1946. április 26-i 

                                                      
72

 Nb. 1000/1945/16. szám. A szegedi népbíróságtól A MAGYAR 

 
A NOT ítélete 
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végzéssel Asbóth Sándor elhagyhatta a szegedi Csillagbörtönt, 

ám ahogy azt már jeleztem, nem a börtönben kiállított végzés sze-

rinti lakóhelyére távozhatott, hanem a szigorú őrizet alatt tartott 

szegedi internálótáborba, ahol 1946. június 3-ig tartották fogva, 

minden írásos indoklás, törvényes rendelkezés nélkül, hiszen sem 

az ítéletben sem az indoklásban nem szerepelt internálás bünte-

tés; márpedig az internálást, a törvény értelmében külön bünte-

tésként alkalmazták. A népügyész az ítélet ellen a népügyészség 

útján a Népbíróságok Országos Tanácsához (NOT) 

Nb.1000/1945/20 ügyszámú beadványában fellebbezett. Az iratot 

Szegedről 1946.április 29-én küldték el. 

Több, mint egy év telt el a szabadlábra bocsájtás óta, amikor 

a népbíróságok legfelsőbb fóruma 1947. szeptember 27-i nyilvá-

nos tanácsülésén
73

, még  hat hónappal megtoldotta vitéz nemes 

Asbóth Sándor büntetését, ráadásul 10 évi politikai jogvesztéssel 

sújtotta. Újat ez az ítélet csak a súlyosbításban jelentett, a felül-

vizsgálatban, az esetleg józanabb elbírálásban nem. A korábban 

egymásnak is néhol ellentmondó, jórészt hallomásokon alapuló, 

illetve mások tolmácsolásában elhangzó vádakat a NOT-tanács 

kész tényként kezelte, ehhez mért a súlyosbítás. A NOT tehát – 

ha fogalmazhatok így – egyik kezével adott, míg a másikkal el-

vett. 

Mind a népbírósági, mind a NOT-ítélet hagy némi kívánniva-

lót maga után: hemzseg a hibáktól, és bizony olykor a csúsztatá-

soktól sem mentes. Arról nem beszélve, hogy a vádlott ártatlan-

sága még feltételezésként sem merült fel az eljárásban.  

                                                                                                           
KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ítélet – Szeged. 1946. évi március 

hó 13.napján; fénymásolat – Új Magyar Központi Levéltár 
73

 NOT.V.3336./1946/23.szám Népbíróságok Országos Tanácsa A 

Magyar Köztársaság Nevében! Ítélet – Budapest, 1947. évi szept-

ember hó 27. napján. Pecsét keretben: Szegedi Népbíróság Érk: 

1947. okt.23. Főlajstromszám utóiraton: Nb.1000/1945. Fénymáso-

lat – Új Magyar Központi Levéltár 
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A tanú kihallgatások, valamint a tárgyalások során mindvé-

gig az egyik fő vádpontként tárgyalt Aszódi-ügyben például, a 

perdöntő tételt kizárólag Izsák Endre tanúnak válaszul, maga a 

vádlott mondta ki az 1946. január 18-i nyilvános főtárgyaláson; 

eszerint Aszódi a tábori csendőrök előtt ismerte be a postán azt, 

hogy a csomagot nemhogy nem kapta [hiszen ő maga adta fel sa-

ját számára], hanem a bélyegzőt és az aláírást is saját kezűleg 

hamisította rá a csomagra. Úgyszintén elkerülte a népbíróság és a 

NOT testületének figyelmét, hogy dr. Ördögh Attila gyakorló 

ügyvéd 1946. március 13-ai vallomása szerint Aszódi ellen több 

rendbeli sikkasztás vádjával eljárás volt folyamatban, amely elől 

pusztán az amnesztia-jellegű rendelet kínált kiutat számára, mivel 

ennek értelmében minden, a harctérre önként jelentkezőnek elfe-

lejtik az előéletét. Egy körözött, gyanúsított ember ártatlanságá-

nak és becsületességének látszatát kelti tehát a tanúvallomások 

zöme, szemben egy többszörösen kitüntetett, harctereket megjárt, 

háborúban megsebesült, a katonai regulát és tisztességet – nem-

különben a fegyelmet, s a feltétlen engedelmességet –, lételeme-

ként magáénak tudó katonatisztével szemben, pusztán a politikai 

berendezkedés, valamint a háborús helyzet adta valóban ellent-

mondásos, ránk magyarokra nézve, végzetesen tragikus követ-

kezményeit kihasználva.  

Miközben a NOT-ítélet a munkaszolgálatosok által éhségük 

csillapítására vásárolt [utána viszont árusított, bár ez nem szere-

pel a végzésekben] gyümölcsökről értekezik, addig érdemes fi-

gyelmesen végigolvasni az összes tanúvallomást, amelyek közül 

még a legvérmesebb is elismeri – bírói kérdés nélkül –, hogy az 

ellátás megfelelő, és kielégítő volt, tehát nem éheztek a munka-

szolgálatosok. Áttételesen ezt igazolhatja a hadbírósági kihallga-

tások iratanyagában a falusi jegyző vallomása, a munkaszolgála-

tosok jelentős bevásárlásairól is. Nem feledhetjük el azt a tényt 

sem, hogy a megvesztegetést kizárólag egy tanú kezelte tényként 

[persze ezt sem tudta bizonyítani], mindenki más azt állította, 

hogy vagy nem történt ilyen, vagy nem tud róla, csupán hallotta a 

mendemondákat. Nem árt felidézni a repülőtéri mérnök, Asbóth 
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Sándor százados és társai elleni feljelentésének bekezdéseit sem, 

hiszen a feljelentő – ehelyütt stílusosan mérnöki pontossággal – 

tételesen sorolja fel, hogy a megengedettnél mennyivel több sza-

bad látogatás és szabadságolás fordult elő a 105/5.-ben, ráadásul 

a keret milyen, szinte baráti viszonyban volt, legalábbis a két szá-

zad legénységével. Sokatmondó továbbá az a megjegyzés, amely 

szerint megvesztegetésért is büntettek meg munkaszolgálatosokat, 

akik számára levelet adott fel egy keretlegény. Az ütlegelés té-

nyét a tanúk többsége nem támasztotta alá, sőt olyan is akadt, aki 

vallomásában azt állította, hogy belátja: a százados bizonyára 

azért próbált rendet tartani, hogy őket a munkaterületen tudja tar-

tani, közvetve, vagy közvetlenül mindenképpen megmentve a 

lehetséges legtöbb embert közülük, a haláltáborok és menetszá-

zadok jelentette biztos pusztulástól. Az pedig valamelyest az első 

rész katonai igazságszolgáltatását érintő, de ténykérdés, hogy a 

hadsereg szervezetébe tartozó munkaszolgálatos századoknál is 

katonai fegyelmet kellett fenntartani – mint olvashatták, a kelle-

ténél sokszor szigorúbbat is.  

Csakhogy Karsai Elek már idézett művében valamint Szita 

Szabolcs: Halálerőd című könyvében éppen e tanúvallomással 

egybecsengő véleményen vannak, amikor azt írják, hogy egyes 

századparancsnokok valóban az ellentmondást nem tűrő, követ-

kezetes fegyelmezéssel [nem kizárólag büntetésekkel vagy meg-

torlásokkal], valamint munkarenddel tudták legénységüket nélkü-

lözhetetlenné tenni az adott munkaterületen, így sokszor kivonva 

őket mind az Eichmann-kommandó, mind pedig az SS látóköré-

ből. 

További ténykérdés, hogy a hadsereg szervezeti és szolgálati 

felépítésének megfelelően, a századosoknak a felterjesztési köte-

lezettségükkel egyetemben joguk volt ugyan beosztani munka-

szolgálatosokat a büntetőszázadokba, ám Bácsszentivánon és 

Bácskertesen  – Beretvás Dezső a 105/8. kmsz. egykori parancs-

nokának vallomása szerint  – Bigner Pál táborparancsnok rendel-

kezett e kérdésben teljes hatáskörrel tisztikara felett. Azokról a 

tényekről nem is beszélve – amelyek szintén fontos ellenérvek 
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lehettek volna a büntetések elbírálását tekintve –, hogy mind a 

négy munkaszolgálatos valamilyen, a szabályzatba ütköző mu-

lasztást követett el; Asbóth elmondása szerint pedig egy-egy ki-

hágás vagy szabálysértés az egész századot megtorlással fenye-

gette, mint ahogy erre volt példa ott tartózkodásuk alatt. 

Egyetlen tanú nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani sem az 

élelmiszerlopás, sem a századosnak tulajdonított vak zsidógyűlö-

let tényét, mint ahogy azt sem, hogy – amint az ítéletekben áll – a 

százados beszédeinek hatására a keret ütlegelni kezdte a zsidó 

munkaszolgálatosokat. Vajon betudható-e kizárólag az idegbeteg-

ség okozta hullámzó kedélyállapotnak az az eset, amit elmesélt az 

egyik volt munkaszolgálatos; miszerint a százados a büntetőszá-

zadba beosztottaknak indulásuk előtt megmelegíttette a húsadag-

jukat? Vajon vérszomjas, és elvetemült gazember az, aki megta-

gadva felettese parancsát, nem költözteti ki az utasítás értelmében 

századának legénységét a szabad ég alá a reptérre élelem, víz, és 

emberhez méltó szállás hiányában? Erről a tanúvallomást tevő 

volt munkaszolgálatosok nem akartak tudomást venni, holott fe-

nyegetettként tudniuk kellett róla. Még a tanúvallomásokban – és 

az Izraelben 1965-ben papírra vetett tanúságtevésben – említett, 

lelkileg és idegileg ingatag terheltségét is figyelembe véve való-

színűsíthető-e az, hogy az a százados, aki elmondása szerint a 

legénységet akarta a lehetőségek szerint megkímélni a borzalmak-

tól, aki futballmérkőzést és kabarét engedélyezett a Vöröskeresz-

tes gyűjtés javára, aki hívő keresztény, az a tanúvallomásoknak 

megfelelően megveszekedetten gyűlölje a zsidókat és a pusztulá-

sukat kívánja? Vajon életszerű-e az, hogy könyörgött az a száza-

dos beosztottjai életéért – mint ahogy azt szintén az 1965-ös izra-

eli vallomásokban leírják róla – aki később a népbírósági állítá-

sok szerint besorolta a halálmenetbe a nevezett munkaszolgálato-

sokat? Miért nem kérte be például a Szegedi Népbíróság – mint 

azt maga százados indítványozta egy alkalommal – a szegedi V. 

honvédhadtest, akkor még minden bizonnyal meglévő teljes irat-

anyagából a bácskertesi hadbírósági eljárás dokumentumait? Per-

döntőek lehetnek-e egy ember fölött pálcát törő népbírósági eljá-
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rás során egymásnak ellentmondó, dátumokat és hadihelyzeteket 

keverő vallomások, amelyekből kiviláglik az elszenvedett kétség-

telenül jogos sérelmek, ezen keresztül pedig a fájdalmak keltette 

revansvágy – netán a személyes bosszú indíttatása?  

A NOT-ítélet nem hajlandó tudomást venni az orvosi szakvé-

lemény azon megjegyzéséről, mely szerint Asbóth Sándort „az 

akarat szabad elhatározási képességében jelentékenyen korláto-

zottnak” nyilvánítják a törvényszéki orvosok. Márpedig egy, sok-

szor betegségéből fakadóan ingerült, „neurastheniás” ember kije-

lentései nem ítélhetők meg, egy a felelősségének teljes tudatában 

lévő, egészséges ember által megfogalmazottakként; arról nem is 

beszélve, hogy ahány tanú, annyiféleképpen idézték a százados-

nak tulajdonított gondolatokat, amelyek – ha a népbíróságon fe-

lülvizsgálták volna későbbi beadványait – világosan jelezték, 

hogy többszörös ellentmondásaik miatt nem képezhetik a vád 

alapját. 

Az előzetes letartóztatás dátuma is változik az iratokban, ám 

mindkét változat szerint több mint hat hónapig tartották fogva ok 

nélkül a vitathatatlanul beteg, ártani senkinek sem tudó embert ; 

hiába számították tehát bele a büntetésébe az addig börtönben 

töltött időt, hiszen mindennek foganatosítására nem volt okuk! 

7. Hallgattassék meg ... 

„XIV.CZÍM 

„5.§. És ne legyen a bíró se túlságosan szigorú, se túl-

ságosan kegyelmes, hanem méltányos az ítélethozásban. 

Mert minden bíráskodásban össze van kötve az irgalom 

és az erény, vagy az igazság; és ezek egyesülésében a 

méltányosság.(…) Mert, hol az igazság túlmegy a kellő 

mértéken, a kegyetlenség bűnének lesz nemzőjévé;míg a 

túlságos szelídség a fegyelem fölbomlását szüli. (Wer-

bőczy István: Tripartitum. A Dicsőséges Magyar Király-

ság Szokásjogának Hármaskönyve.) 
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Miután minden jogállam igazságszolgáltatásának alapvető té-

tele, sőt sarkalatos pontja az ártatlanság vélelme – amelynek az 

1945-ben kinyilatkoztatottan, tehát vélhetően irányítói szándékai 

 
vitéz nemes Asbóth Sándor kérvénye az Elnöki Tanácshoz 
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szerint valóban demokratikus közállapotokra berendezkedő Ma-

gyarország igazságszolgáltatásában [legalábbis ebben az eljárás-

ban] nyoma sem volt – , úgy vélem illik szót adni a másik félnek, 

azaz érdeklődésre tarthat számot a vádlott, vitéz nemes Asbóth 

Sándor perújrafelvételi kérelme, illetve, az ennek elutasítása utáni 

„felfolyamodása”. Mivel az 1948. április 17-én beterjesztett 

perújrafelvételi kérelmét
74

 a Szegedi Népbíróság tárgyalás nélkül 

elutasította, 1948. június 9-én azt megismételte, ám beadványát 

ekkor már kiegészítette büntetése felfüggesztésének kérelmével 

is.  

Tanulságos beletekinteni e két iratba annál is inkább, mert 

betegsége és nyilván vitathatatlan hibái ellenére egy olyan ember, 

egy olyan magyar katonatiszt képe bontakozik ki előttünk, aki 

sem hitét, sem szolgálati elkötelezettségét nem tagadta meg ak-

kor, amikor egyetlen cél lebegett a szeme előtt: a reá bízott embe-

rek életét minden lehetőség szerint megmenteni. Mint arról már 

hitelt érdemlő források alapján szó esett, a népbíróságok nem 

pártatlan ítélkezésükről voltak ismertek, mindazonáltal az ítéle-

tekben tetten érhető logikai bukfencek is pont arról tanúskodnak, 

hogy példát kellett statuálni, egy közmunkaszolgálatosokat vezető 

katonatiszt nem őrizhette meg tisztességét pusztán azért, mert 

akadtak akik – mint ahogy ő maga is kitér erre kérvényében – 

nem tudták elválasztani a személyes sérelmeket, az elszenvedett 

tragédiát, a bármi áron történő elégtétel vágyától. Az objektivitás-

tól, a tisztánlátástól megfosztva, egyéni sérelmeik tárgyává tették 

és meghurcolták azt az embert, akinek az életüket köszönhették. 

Ő maga erről így ír erről az említett beadványában:  

„(...) A népbíróságok országos tanácsának itéletében el-

fogadott tényállás megdöntése az elsőfoku eljárás alatt 

nem állt módomban azért, mert akiknek tanukihall-

gatását kértem volna, s akiknek a vallomásával ezen 

tényállást megcáfolhattam volna, nem tudtam a lakcí-

                                                      
74

 Fénymásolat – Új Magyar Központi Levéltár 
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mét. Időközben azonban tudomásomra jutott, hogy a volt 

munkásszázadom egyes tagjai hadifogságból hazaérkez-

tek, másoknak viszont sikerült megszereznem a lakcímét, 

így tehát ezek vallomására, mint új bizonyítékokra alapí-

tom tiszteletteljes per ujrafelvételemet, amelynek érdemi 

részét tisztelettel az alábbiakban terjesztem elő: 

Propagandabeszédeim (...) anyagát felsőbb parancsnok-

ságomtól kaptam, és amennyiben magyarázatképpen an-

nak egyes rendelkezéseit megvilágitottam az kizárólag 

azt a célt szolgálta, hogy a rám bizott század belső fe-

gyelmét minél előbb a legnagyobb mértékre tudjam fo-

kozni.  

Köztudomású hogy a musz-ok legnagyobb része katonai 

kiképzésben nem részesült, és éppen ezért nehezen tud-

tam elérni a zombori parancsnokságnál azt az enge-

délyt, hogy a századot ne vezényeljék azonnal munkára, 

hanem engedtessék meg, hogy a szolgálati szabályzat-

ban előirt 21 napi határidőt kapjunk. Meggyőződésem 

volt,  és ma is az, hogy ezzel a musz-ok javát szolgáltam, 

mert egy katonai kiképzéssel rendelkező egyént sokkal 

könnyebb kezelni, kevesebb fegyelmezetlenséget követ el, 

mert tisztában van az előirt követelményekkel, szabá-

lyokkal és rendeletekkel. Ennek és a későbbi szigorú, de 

soha nem igazságtalan magatartásomnak köszönhető, 

hogy századom és a vele szoros kapcsolatban lévő 

105/6-os század a háború folyamán egyszer sem került 

hadműveleti területre.(...) Az V. hadtest területén felállí-

tott 24 zsidó munkásszázad közül a harmadik hónapban 

már négyet Ukrajnába vezényeltek a fegyelmezetlensé-

gek és túlzott szabadságolás miatt. Akkor értették meg a 

századom musz-ai, hogy miért bánok én velük szigoruan 

az előirt szolgálati szabályok alapján, amelyek azonban 

soha sem eredményeztek szabályellenességet.(...)  
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Bizonyítani tudom, hogy a 105/5. és a 105/6. sz. száza-

dokat két ízben állították be a menetszázadba és rendel-

ték el, hogy készüljünk fel a hadműveleti területre való 

kimenetelre, de mindkét esetben azzal, hogy a fegyelem 

kifogástalan, a szemle alkalmával sikerült a századot 

visszatartani(...) a szemlézők munkájuk nélkülözhetet-

lenségét hangsúlyozták, a látogatóba érkező szülők és 

hozzátartozók [pedig] egyenesen hálálkodtak nekem, 

hogy annyira szigoruan kezelem a fiaikat és hozzátarto-

zóikat, mert ez a hadműveleti területre ki nem jutásuk 

következtében az életük megmentését jelentette.(...) Tény, 

hogy a sziciliai partraszállás alkalmával beszédet tartot-

tam a század tagjai előtt, [de ez azért történt, mert] en-

nek hatása alatt következett be az az első, nagyfoku mu-

lasztás, hogy a kitüzött munkájukat még 50%-ban sem 

végezték el. Az épitéseket vezető mérnök Milner Károly 

akkor közölte velem, hogy neki a fennálló rendelkezések 

értelmében azonnal jelentést kell tennie, ha a munkát 

bármelyik század szabotálná [ez pedig az ukrajnai me-

neteléssel lett volna egyenlő – J.A] én tudtam jól, hogy a 

repülő részleg altisztjei és parancsnoka is gyülölik sze-

mélyemet és a két századot, miért is képesek kerülő uton 

feljelenteni a századokat, azért a munkából beérkező 

századhoz lényegében a következő beszédet intéztem: 

«A sziciliai partraszállásnak maguk nagyon örülnek. 

Megértem, azonban ez az esemény még olyan messze 

van ahhoz, hogy itt változás lehetne várni tőle, hogy ne 

kövessék el azt az esztelenséget, hogy munkájukkal ha-

nyagságot, vagy mulasztást kövessenek el, mert annak 

következményei magukra nézve sokkal hamarább bekö-

vetkeznék, mint a partraszállás következménye. Külön-

ben sem látom nagy örömüknek értelmét, maguk osto-

bák, ha ettől sorsuk jobbra fordulását várják, mert azt 

nagyon jól tudhatják, hogy az előrenyomuló angol had-
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sereg előtt a visszavonuló német csapatok vannak. És 

ahogy én a németeket ismerem, aligha fogják magukat 

itthagyni, hanem magukkal hurcolják, esetleg talán még 

súlyosabb következményei lehetnek egy ilyen futásnak, 

talán még fel is koncolhatják magukat.(…) » [Talán ez 

az a népbíróság által gyűlöletkeltésre alkalmasnak minő-

sített propagandabeszéd, amelyet a szövegkörnyezetből 

kiemelve azonosítani lehet a tanúk által oly sokszor em-

legetett beszédrészlettel – J.A.] „(…) Örizzék meg tehát 

higgadtságukat, és nyugalmukat, és végezzék munkáju-

kat azzal a lelkiismeretességgel és pontossággal mint a 

múltban." (...) De nyomatékosan rá kell mutatnom arra 

is, hogy én állami felsőbb ellenőrzés alatt állottam fel-

sőbb parancsnokságom részéről, mert az volt a köztu-

datban, hogy baloldali gondolkozásu vagyok és a mun-

kaszolgálatosok érdekében dolgozom.  

Minden lépésemet ellenőrizték, a kémelháritó osztály 

csaknem havonként detektiveket küldött ki, tehát bár-

mennyire ostobának tartottam ezeknek az iskolázásra 

kiadott anyagoknak ismertetését, meg kellett tartanom, 

mert ezek elmulasztásáért feljelentettek volna. (...) 

A legénységgel mindig külön iskolát tartottunk, és ezen 

alkalmakkor állandóan hangoztattuk, hogy nekik a dur-

va bánásmód nemcsak hogy tiltva van, de ezért meg is 

büntetjük őket, hanem felolvastuk a kerületi hadbíróság-

tól leérkezett ítéleteket is, amelyek között előfordult, 

hogy elítéltek egy őrmestert 3 hónapi fogházra, mert egy 

musz-t pofonvágott. A musz-ok természetesen éppen a 

szolgálati szabályzat rendelkezései következtében arról 

sohasem szerezhettek tudomást, ha én egy-egy altisztet, 

vagy tisztest a musz-okkal szemben tanusitott meg nem 

engedhető magatartása miatt megfenyitettem. Hogy for-

dultak elő durvaságok 18 hónapi parancsnokságom ide-
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je alatt, az biztos, de minden esetben igyekeztem az el-

követőt érzékenyen megbüntetni.(...) ” 

A levél további részében a százados sorra veszi az ellene fel-

hozott vádpontokat. Harstein Ernő „gyümölcsvásárlásáról” pél-

dául megtudhatjuk, hogy éppen egy házban fenyegette feljelen-

téssel a tulajdonost arra az esetre, ha az nem adja olcsóbban neki 

a gyümölcsöt, amikor a repülőtérparancsnok Pohly Emil (helye-

sen Elemér – J.A.) ezredes táborszemléje során, meghallván a 

házból kiszűrödő kiabálást, rájuk bukkant. Az ezredes által elren-

delt letartóztatását követő kihallgatásán Harsteinről kiderült, 

hogy a szőlőt és az almát azzal a céllal vette, hogy eladásából 

magának, illetve családjának jövedelmet biztosítson. Az ezredes 

fegyveres kísérettel, annak szigorú megbüntetése végett küldte 

vissza századához. A parancsban a tiltott gyümölcsvásárláson és 

nyerészkedésen túl, beosztásának és munkahelyének elhagyását, 

sőt szökést is a munkaszolgálatos számlájára írtak, tehát Asbóth 

Sándor az írásos parancsot félre nem tehette, sőt azt a havonta 

vezetett büntetési jegyzőkönyvbe, be kellett jegyeznie. 

Róth Endre – áll a kérvényben – korábban már azért került 

hadműveleti területre, mert a szegedi helyőrségi kórházban annak 

ellenére műtette meg magát vakbélgyulladást szimulálva, hogy a 

leletei alapján egészségesnek minősítették. Ellene éppen ezért a 

kórházparancsnokság tett feljelentést, a hadicikkekbe ütköző 

öncsonkitás vétsége miatt.  

A terhelő tanúvallomások tekintetében sokat mondó, egy-

szersmind perdöntő is lehetett volna az a tény, hogy sem Róth, 

sem pedig Vértes Henrik neve nem szerepelt a század büntetési 

jegyzőkönyvében. Az utóbbi szintén egészségesként állt be több-

ször a betegek sorába, ahonnan az orvos emelte ki, és rájött, hogy 

harmadszorra próbálkozott már nála szimulálással. A felsorolta-

kat azonban nemcsak ezen problémák, hanem elsősorban azon 

politikai magatartásuk miatt akarták eltávolítani, amit katonai 

szolgálatuk előtt vallottak – állítja a százados. Aki ebben a kér-

vényben fedi fel annak a bizalmas jegyzőkönyvnek a létezését is, 
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amely a rendőri ellenőrzés alatt állókat sorolta fel azzal a pa-

ranccsal, hogy őket – anélkül, hogy tudnák annak okát – soha 

nem engedhetik szabadságra, leszerelésükről pedig a hadtestpa-

rancsnokságon kívül, az illetékes rendőrhatóságot is értesíteniük 

kellett a századparancsnokoknak. Mint Asbóth írja, egész szolgá-

lata alatt 5 név szerepelt ezen a listán, amiből három az említett 

munkaszolgálatosoké volt.(...) 

„Bizonyítani tudom, hogy a büntetési jegyzőkönyvek(...) 

a legtöbb esetben üresen mentek fel. Kizárólag azok a 

büntetések voltak benne feltüntetve, amelyeket valamely 

felettes parancsnokság rendelt el.(...) Dr. Aszódi munka-

szolgálatos Borba vezénylése a következőképpen történt: 

1943. augusztus elején 4 század utbainditandó volt Bor-

ba, a KMOF kiküldött alezredes választotta ki a száza-

dokat. Többek között a 105/8 századot, Beretvás főhad-

nagy századát. A kiválasztást még Bigner Pál alezredes 

odavezénylése előtt intézte a munkateljesitmény és a fe-

gyelem alapján. Mikor Bigner megérkezett, harmadnap 

ezt mondotta: Ha én itt lettem volna, akkor a 105/5 és a 

105/6 feltétlenül elment volna. A menetszázadok 

összeállitása során sok beteg kiesett. Ezek pótlására el-

rendelte Bigner alezredes, hogy a 105/5 század adjon 21 

ember pótlást.(...) Miután mi nem akartuk a kiválasztást 

személyesen eszközölni, a század musz vezetőit kérdez-

tük meg, azok ugy döntöttek, hogy menjen a legfiatalabb 

nőtlen 21 ember. Ezeket ki is választottuk. Ekkor történt, 

hogy Hajas nevü musz táviratot kapott, hogy édesanyja 

meghalt. Öt én saját felelőségemre mentesitettem, és ha-

zaküldtem. Mikor Bignernek ezt jelentettem, kérdeztem 

ki menjen helyette, ő megkérdezte, hogy dr.Aszódi közöt-

tük van-e. Én jelentettem, hogy nem az én századomba 

tartozik, mire az volt a válasza, hogy mindegy, be kell 

osztani. Mondjam meg a parancsnokának. Igy került be 

Aszódi a menetszázadba. (...)  
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Természetesen csak az mehetett el az említett 42 órás 

(36+6=42) eltávozásra, aki ezen idő alatt meg tudott 

fordulni, akiknek tehát közvetlen vasúti összeköttetése 

volt. Így eltávozást kaphattak a budapestiek, a délvidé-

kiek: Szabadka, Ujvidék, Zenta,(...) Ugyanakkor nem 

kaphattak eltávozást a szegedi, a kecskeméti, a szentesi, 

hódmezővásárhelyi és környéki musz-ok. Ezeknek 

ugyanis csaknem egy egész éjjel várakozniuk kellett Kis-

kunfélegyházán vonat csatlakozásra. (...) 

Mélyen tisztelt Népbiróság ! (...)A most kihallgatni kért 

tanúk vallomásából a Népbíróság meggyőződhetik egész 

egyéniségemről, mentalitásomról és megállapíthatja 

majd azt, hogy rendkivül nehéz beosztásomat kezdetétől 

a végéig mindenkor igyekeztem a lehető legemberibb 

módon betölteni, és ha az akkor érvényben lévő szigoru 

rendeletek, de nem az én müködésem miatt sokat nélkü-

lözött és szenvedett beosztottaim lelkében ezek a nehéz 

esztendők talán gyógyithatatlan sebeket ütöttek is, és 

nem tudnak tárgyilagosan visszaemlékezni szenvedéseik 

tulajdonképpeni okára, azért nem vagyok felelőssé tehe-

tő én, aki mindenkor azon igyekeztem, hogy amennyire 

tőlem telik, sulyos helyzetükön segitsek.” 

Miután sem érveit és bizonyítékait nem vették figyelembe, 

sem pedig az általa megnevezett tanúkat nem hallgatták meg, a 

perújrafelvételt annak tárgyalás nélkül visszautasító határozat 

után, Asbóth Sándor a következőkkel fordult a népbírósághoz:  

„Mélyen tisztelt Népbiróság ! 

(...) A Népbiróság (...) kifejtett indokolása azonban téves 

és nem szolgálhat megnyugtató alapjául ujrafelvételi ké-

relmem visszautasításának, mert ujrafelvételi kérelmem-

ben felsorakoztatott bizonyitékaimat nem a kellő súllyal 

mérlegelte.. 
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(...) de sérelmes a Népbiróságnak a szabadságokra vo-

natkozó megállapítása is. A népbiróság ugyanis csak a 

vonattávolságokat vette figyelembe és ennek alapján ál-

lapította meg, hogy a század állomáshelyéről Hódmező-

vásárhely éppen olyan könnyen megközelithető volt, 

mint Szabadka, Ujvidék vagy Zenta, de nem vette figye-

lembe a csatlakozási állomásokon eltöltendő, várakozási 

időt, amelynek eltérései a szabadságolási helyek eléré-

sénél lényeges időkülönbséget jelentenek. 

Mélyen tisztelt Népbiróság ! 

Meggyőződésem, ha a népbiróság ujrafelvételi kérel-

memnek helyt ad és az előterjesztési bizonyitást elrende-

li, beigazoltam volna, hogy nem vagyok bünös egyetlen 

vádpontban sem, amelyben az alapeljárás során 

bünösnek találtattam és elitéltettem. 

De még abban az esetben is, ha az ujrafelvételi kérel-

memben terjesztett bizonyitékaimmal nem tudtam volna 

is az alapeljárás bizonyitását megcáfolni, annak ered-

ményét feltétlenül csökkentettem volna, melyben 

bünösségemnek kisebb foka nyert volna megállapítást, 

amit esetleg az eddig letöltött időmmel valószínűleg már 

ki is töltöttem. 

Ujrafelvételi kérelmem visszautasitása tehát ez esetben 

is sérelmes, miért is kérem, annak megváltoztatását, 

ujrafelvételi kérelmem érdemi tárgyalásának az elrende-

lését és ezzel egyidejüleg szabadságvesztésem bünteté-

sének végrehajtásának az ujrafelvételi ügy érdemi 

elbirálásig való felfüggesztését. Mély tisztelettel: Asbóth 

Sándor elitélt.” 

Mint ahogy korábban, e kérvény után sem kaphatta meg ezt a 

lehetőséget, hiszen... bár már 1946. április 26-án az NB 
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1000/1945/20. számú végzéssel
75

 a Szegedi Népbíróság tanácsel-

nöke – 7 hónapnyi büntetés letöltése után – szabadlábra helyezte 

büntetése letöltésének félbeszakításával, a hirtelen szabadult el-

ítélt nem sokáig örülhetett az emberhez méltó életnek. Röviddel 

ezután ugyanis végzetes félreértésként összekeverték a kerek-

dombi egyházadó szedővel, aki Asbóth-tal ellentétben nem a te-

lepülés bel-, hanem annak külterületén szedte az egyházadót. Az 

adószedő a tiszakécskei képviselőválasztásokon csalás gyanújába 

keveredett, és pusztán azért úszta meg ép bőrrel Asbóth Sándor 

rovására, mert a százados balszerencsétlenségére a kutakodó 

rendőr őrsparancsnok nem azt kérdezte a külterületi templomból 

kijövő emberektől, hogy ki szedi náluk, a kerekdombiaknál az 

egyházadót, hanem általános kérdésként szegezte nekik, hogy „ki 

szedi Kécskén az adót?” Ismertsége miatt az emberek természete-

sen Asbóth nevét vágták rá válaszként a rendőr kérdésére. Így 

rendelték vissza őt a még hátralevő öt hónap letöltésére. 

Az 1949. áü. 10.723/2.számú szegedi államügyészségi határozat 

elutasítja Asbóth Sándor kegyelmi kérvényét, így az ártatlanul 

elítélt, meghurcolt százados véglegesen csak 1950. március 27-én 

szabadult a Szegedi Országos Büntetőintézetből, ahol egy év hat 

hónapos börtönbüntetését letöltötte. 

Az ötvenes évek rendőrségi „éberségének”, állandó megfi-

gyelésének eredményeként, 1962.október 19-én aztán lezárhatták 

az 1960. április 25-én nyitott, F-148 jelzetű „operatív” dossziéját 

is
76

, mert Asbóth Sándor az Egyesült Államokba ment el meghal-

ni. A Clevelandi Közösségi Könyvtár halálozási nyilvántartása 

szerint a néhai, hazájában méltatlanul meghurcolt és onnan elül-

                                                      
75

 Fénymásolat – Új Magyar Központi Levéltár 
76

 „Járási Rendörkapitányság 16-os sz. körzeti Megbizott Tiszakécske 

Szám:1389-1/1962. Tárgy. Asboth Sándor Tiszakécskei lakosról je-

lentés” „Szigorúan titkos! 19-150 1962.X.19. III/III.-1.alo.”  Fény-

másolat - Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma Szigorúan 

titkos! Z 1983.jun.22. jelzet: V-17255 Asbóth Sándor vizsgálati 

dossziéja. Fénymásolat 1997.február 14. 
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dözött tartalékos századost Clevelandben a Hartman Funeral 

Home-ban helyezték örök nyugalomra 1965. április 20-án délután 

fél kettőkor felesége, lánya, valamint gyászolói jelenlétében. 

Ugyanezen nyilvántartásban bukkantam rá lánya, Hermina „Mi-

mi” Kiss gyászjelentésére, akit Willoughby Hillsben temettek el, 

2009. május 29-én.
77 

vitéz nemes Asbóth Sándor barátjának, 

Zsoldos Andornak írta másodszori börtönbe vonulása előtt: 

”Tudod Dinikém, azt még csak kibirnám valahogy, hogy még 

eltöltsek 10 és fél hónapot odabent végtére talán azt is kitöl-

teném, de mi lesz a családommal? Félek, hogy a 

meginditandó fegyelmiben esetleg állásvesztésre is itélnének. 

                                                      
77

 A Clevelandi Közösségi Könyvtár honlapja: Cleveland Public 

Library 325 Superior Ave., N.E. Cleveland, OH 44114 / Cleveland 

Necrology File - http://dxsrv4.cpl.org/WebZ/BookMark?sessionid-

=01-3100-1193763344&resultset=1&recno=1&numrecs=10&-

format=F&next=html/obit_results.html – letöltve: 2011. augusztus 

11. 10h50’ 

Asbóth Sándor lányának a gyászjelentéséből 
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Ez pedig katasztrófa lenne. Tehát ezért fontos nekem oly any-

nyira az ujrafelvétel. Az lenne a legjobb, ha akadna olyan 

becsületes musz, aki kiállna mellettem, de ma ilyent nem na-

gyon lehet találni. ”
78

 

Nem talált. Lehet, hogy itt járt még egy az Igazak közül? Ki 

tudja, mindenesetre nem álltak ki, sőt elmentek mellette...  

 

Jeney Attila 

 

 

                                                      
78

 „Nagyrév 1947 december hó 11. „Vitéz nemes Asbóth Sándor leve-

le Zsoldos Andorhoz. Zsoldos Andor személyes levelezése - fény-

másolat Szentesi Levéltár 1996. november 28. 

 
A Sebesülési Érem 
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Függelék 

Szegedi Népbíróság előtt álló személyek 

 

Felmentő ítélettel 

befejezett 

Áttétellel, felfüg-

gesztéssel, meg-

szüntetéssel 

befejezett 

Marasztaló ítélet-

tel befejezett 
Összesen 

972 1262 1863 4097 

23,7% 30,8% 45,5% 100% 

 

 

Marasztaló ítélettel sújtott személyek száma 

 

Börtön 

0–1 1–5 5–10 10–15 életfogytig halál 

928 710 145 13 2 2 

 

Marasztaló ítélet
Felmentő ítélet

Áttétellel, felfüggesztéssel, 

megszüntetéssel befejezett végzés
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Kényszermunka 

0–3 3–5 5–10 10–15 életfogytig 

5 35 16 16 11 

 

 

 
Zsoldos Andor gyászjelentése 
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Zsoldos Andor (baloldalon ül) az I. világháborús szolgálatban 
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