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A szarvasi zsidók deportálásával kapcsolatban 

népbíróság elé állított csendőrök
 

 

1. Sárközi Gábor szakaszvezető 
 

Sárközi Gábor 1916-ben született Sarkadon, néhány holdas földműves családban, hat elemi 

iskolát végzett, mint – a tiszteket leszámítva – a csendőrök többsége. A harmincas években 

egyszerű kubikosként, később csordásként dolgozott. Mint olyan sokan a hozzá hasonló, szegény 

sorsú parasztfiúk közül, ő is kenyérkereset céljából kérte felvételét a csendőrséghez 1940. 

december 1-én. Előmeneteléről csupán hézagos ismeretek állnak rendelkezésre. Elmondása 

szerint három évig Kunágotán szolgált, majd 1943-ban Magyarbánhegyesre, onnan 1944. február 

15-én Szarvasra vezényelte az orosházi szárnyparancsnokság, mint beosztott csendőrt.1 (A 

népbírósági tárgyalásán azt vallotta, hogy 1944 márciusától májusig Nyíregyházán szolgált.) 

Szovjet hadifogságba esett (ennek időpontja nem ismert), melyből úgy szabadulhatott, hogy 

„önkéntesként” beállt a „demokratikus honvédségbe”. 1945. február 25-től a 3. vasútépítő dandár2 

V. zászlóaljában vasútépítőként töltötte tényleges katonai szolgálatát.3 Július 6-án, amikor 

meglátogatta a szarvasi menyasszonyát, letartóztatta a helyi politikai rendőrség vezetője. 

(Őrsparancsnokát, Bódi Ferenc főtörzsőrmestert – mint alább lesz még róla szó – néhány nappal 

később fogták el Pakson.) 

Mivel Sárközit és Bódit a Szarvason, valamint a járásban élő, zsidónak minősített lakosság 

bevagonírozása és elszállítása miatt vonták felelősségre, röviden ki kell térni a helyi körülmények 

ismertetésére. Szarvas nagyközségnek 1944-ben mintegy 700-8004 zsidó származású lakosa volt, 

akiknek nagyjából a fele a neológ, míg a másik az ortodox hitfelekezethez tartozott. A településen 

1944. május 15-én a helyi közigazgatás vezetése5 két gettót hozott létre: egyet a neológok, egyet 

pedig az ortodoxok számára. Előbbiek számára a neológ templomot és a környező épületeket 

jelölték ki a gettó számára, míg az ortodoxok néhány neológ családdal, elsőször az üresen álló 

Bolza-kastélyba hurcolkodtak, majd amikor azt átvették a németek, az ortodox zsinagógába és a 

környező magánházakba telepítették őket.6  

A zsidók első, 370 fős csoportját 1944. június 15-én szállították el, négy tehervagonban. A 

második csoport két nappal később követte sorstársait. Balogh István szerint a deportálásból 

                                                 
 Részlet egy készülő, nagyobb munkából. 
1 A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL CSML), XXV. 8. fond, 

Sárközi Gábor népbírósági aktája: Nb. 600/1948.  
2 A jászberényi, gödöllői és ceglédi hadifogolytábor önkénteseiből szervezték meg a 3. vasútépítő 

dandárt, amely a Budapest–Érsekújvár–Pozsony–Brno körzetek vasútvonal-helyreállításaiban vett részt. Az 

alakulat – a szovjetek tiltása miatt – ténylegesen nem kapcsolódott bele a „náciellenes fegyveres küzdelmekbe”. 
3 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL), Sárközi Gábor vizsgálati 

dossziéja: 3.1.9. V-54136, 32/1. (A 3. vasútépítő dandár V. zászlóalj parancsnokság által június 15-én kiállított 

kétnyelvű igazolvány.) 
4 Balogh István könyvében (Békés békétlenség. A Békés megyei zsidók története. Tótkomlós – Budapest, 

2007.) egyszer azt írja, hogy 831 zsidót deportáltak Szarvasról a szolnoki gyűjtő-gettóba, melyből 700 volt a 

nagyközségből származó. Később azt olvashatjuk nála, hogy 1944-ben a két szarvasi hitközség 840 tagot tartott 

nyilván, és 30 volt az áttértek száma. (Uő. 87., 186.) Dr. Molitorisz Pál szerint összesen 812 zsidó élt Szarvason. (A 

szarvasi zsidó hitközségek története. http://szarvasikronika.szarvasnet.hu/11_szam/11_13.htm Letöltve: 2018. 

január 22-én.) 
5 Dr. Horváth György volt kassai rendőrfőkapitány perében a tanúként beidézett Ferenczy László csendőr 

alezredes azt vallotta perében, hogy „a gettózást a helyi hatóságok intézték”. Budapest Főváros Levéltára, 

XXV.1.a, Nb. 196/1945. 10. 
6 Balogh, i. m. 186–187. A szarvasi zsidók gettózásáról és deportálásáról lásd még: Weiczner Jenő: „Ez most a 

sorsod kiüldözött zsidó”. Napló, 1944–45. Kiadja a Wesley János Kiadó, Budapest, 2014. 

http://szarvasikronika.szarvasnet.hu/11_szam/11_13.htm
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mintegy félszázan tértek vissza a szülőföldjükre, a többiek vagy elhunytak, vagy Palesztinába, 

esetleg nyugatra mentek.7 

Visszatérve Sárközi Gábor volt csendőr szakaszvezető esetére, a Szarvasi 

Rendőrkapitányság Politikai Osztályának vezetője, Breitner István (aki mint volt 

munkaszolgálatos, nem sokkal korábban ért haza), mielőtt őt gyanúsítottként kihallgatta volna, hat 

volt deportált szarvasi lakostól vett föl július 6-án és 7-én tanúvallomási jegyzőkönyveket. 

Többségük vallomása arról szól, hogy a szakaszvezető Szarvason, a bevagonírozáskor vagy 

Szolnokon, a kiszállításkor, brutálisan bánt velük: fenyegette, szidalmazta, bántalmazta őket. 

„Tudomásom szerint Sárközi csendőr a gettózás során mindenkivel szemben a 

legembertelenebbül járt el.” – vallotta Spielberger Pál.8 Schreiber Lipótné lopással vádolta (mint 

néhány nappal később Bódi Ferenc volt őrsparancsnokot is), ezen kívül azt állította, hogy amikor 

a férjének élelmet szeretett volna beadni a gettóba, ő azt a kijelentést tette, hogy „minden büdös 

zsidó dögöljön meg éhen”.9 Mindezeken túl az egyik tanú, Grünwald Katalin (ő aznap még 

Bódira is terhelő vallomást tett) azzal is megvádolta, hogy amikor a Szolnokra szállítás előtt testi 

motozáson kellett átesniük a nőknek, neki a szakaszvezető előtt kellett meztelenre vetkőznie.10 

(Megjegyzem, hogy három nappal korábban Jakobovics Irén Bódit vádolta ugyanezzel!) 

Ezt követően, 7-én Breitner és Nagy István politikai rendőr – gyanúsítottként – kihallgatták 

Sárközi Gábort is. Ő a vallomását azzal kezdte, hogy Nyíregyházáról vezényelték vissza 

Szarvasra, az előző szolgálati helyén „a zsidóknak összegyűjtésében” vett részt, és közreműködött 

„a tőlük való pénz és értéktárgy elvételében”.11 (Mivel a nyíregyházi ténykedésére – legalábbis a 

jegyzőkönyv szerint – nem kérdezett rá a kihallgatást vezető Nagy István, valószínűleg ezt csak ő 

találta ki. Sárközi a tárgyaláson sem említette azt, hogy egy kis ideig Nyíregyházán szolgált.) 

Vallomása további részében a volt szakaszvezető előadta, hogy Szarvason a gettóhoz kirendelt 

őrség tagjaként teljesített szolgálatot. Arra hivatkozott, hogy az orosházi csendőrszárny 

parancsnokától, dr. Rödönyi Tibor századostól és Bódi Ferenc őrsparancsnoktól azt a parancsot 

kapták, hogy „a zsidókkal szemben a legszigorúbban kell eljárjunk”. Emiatt „az ottani túlfeszült 

légkörben és felzaklatott idegállapotban előfordult, hogy keményebb magatartást tanúsítottam a 

kelletnél.”12 A jegyzőkönyv szerint bevallotta, hogy amikor a zsidóknak zárt alakzatban kellett 

vonulniuk a vasútállomásra, előfordult, hogy a lemaradozókat belökte a sorba. Állítólag azt is 

elismerte, hogy jelen volt a nők bábaasszonyok általi „vizsgálatán” (amikor is egyszál ingre kellett 

vetkőzzenek egy külön helyiségben), de azzal védekezett, hogy erre az őrsparancsnoka adott 

utasítást. Ráadásul még azt is állította, hogy a 14 év alatti kislányokat nem a bábaasszonyok, 

„hanem rendszerint Bódi thts. [tiszthelyettes] vizsgálta át”.13 (Elgondolkodtató, hogy aznap Bódi 

ügyében ugyanezzel vádolta meg a volt parancsnokát! Valószínűleg csak egyszerűen a bőrét 

próbálta menteni, amikor ezt a képtelennek tűnő vádat kitalálta. A jegyzőkönyv szerint még azt is 

vallotta, hogy „a Szolnokra való beszállítás azért történt kétségtelenül embertelen módon […], 

mert erre, a szarvasi állomásra az elszállítás előtt megérkezett dr. Rödönyi Tibor 

szárnyparancsnok adott utasítást.”. Vallomását ezzel zárta: „Bevallom, hogy több esetben 

keményebben és erősebben bántam a felügyeletemre bízott emberekkel, de ebben a 

magatartásomban az akkori körülmények s az akkori közhangulat sodortak be engemet.”14 

A következő napokban (július 7. és 12. között) Breitner még tíz tanút hallgatott ki a volt 

szakaszvezető ügyében. A vallomások egy része arról szól, mint a korábbiak: a Szolnokra történő 

szállítás alkalmával brutálisan bánt a tanúkkal, egyeseket lelövéssel fenyegetett (állítólag volt, 

                                                 
7 Balogh, 2007. 188. 
8 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 15.  
9 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 9. 
10 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 10–11., és 114.  
11 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 23. 
12 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 23. 
13 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 24. 
14 Uo. 
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akire rálőtt!), „zsidó kurvák”-ként szidalmazta őket, és előtte kellett meztelenre vetkőzniük, sőt, 

volt, akiről erőszakkal tépte le a ruháját. Reich Jenőné azzal vádolta meg, hogy egyes 

kiszolgáltatott nőket fogdosott, és „különböző ajánlatokat tett” nekik.15  

A tanúkihallgatások befejezése után, 12-én Breitner írt egy jelentést a gyulai 

népügyészségnek, melyben közölte, hogy őrizetbe vette a volt csendőr szakaszvezetőt, és 

összefoglalta az addig jegyzőkönyvezett vallomásokat, melyekből (prejudikálva) azt a 

következtetést vonta le, hogy Sárközi „a számára előírt ténykedést túlhaladva olyan 

tevékenységet fejtett ki, mellyel emberek testi épségét veszélyeztette”, emiatt szerinte az Nbr. 15. §. 

2. pontjába16 ütköző „népellenes bűntettet” követte el. Végül megjegyezte: „Sárközi Gábor 

múltbeli magatartása szerves tünete a szarvasi fasiszta szellemnek. Az ő szereplése láncszem 

abban a láncolatban, ami […] elősegítette országunk rombadöntését…”17 (Kiemelés – V. G.) 

Ezek után július 15-én dr. Sárkány György gyulai népügyész is kihallgatta. A terhelt 

lényegében megismételte a rendőrségi kihallgatásán tett vallomását, megjegyezve, hogy ott „sem 

testi, sem lelki kényszert nem alkalmaztak, azt aláírtam.” Azzal védekezett, hogy jól ismeri a 

szolgálati szabályzatot, és tisztában van azzal, hogy „a nyilvánvaló törvénytelen parancsot nem 

szabad teljesíteni”, de azt nem tudta, hogy „a tavaly megkapott parancsok törvénytelenek lettek 

volna”.18 Vallomásában a felelősséget ismét csak szárnyparancsnokára, Rödönyi századosra 

igyekezett hárítani. Végül azt bizonygatta, hogy tőle telhetően igyekezett emberségesen 

cselekedni. (Például a helyi gyógyszerész szülés álló feleségét a férjével együtt, Bódi 

engedélyével, csak utólag szállította be a szolnoki gyűjtőtáborba.)  

Vallomását követően a népügyész „népellenes bűntett” elkövetésével meggyanúsítva 

elrendelte az előzetes letartóztatását. Mielőtt megküldte volna a nyomozati iratokat és a vádiratot 

a gyulai népbíróságnak, a szarvasi politikai rendőrségen további tanúkat hallgattak ki. Július 

végén Stern Dezső kereskedő egy újabb váddal állt elő: szerinte, amikor 1943-ban, vagy 1944 

elején Magyarbánhegyesen szolgált Sárközi, egy munkaszolgálatos feleségét fenyegetéssel rá 

akarta bírni, hogy legyen a „barátnője”.19 Augusztus 3-án Klein Miklósné azt a képtelenséget 

állította, hogy „teljesen meztelenre kellett vetkőznöm előtte”.20 (Bódit is megvádolta egy másik 

tanú hasonlóval…) Egy héttel később a 16 éves Kovács Ágnes is szinte szó szerint ugyanazt 

vallotta, mint Kleinné. Ezeket az újabb jegyzőkönyveket már a vádemelés után, augusztus 29-én 

küldték meg Szarvasról Gyulára. (Hasonló történt dr. Rödönyi Tibor százados és Ferenczy László 

alezredes21 esetében is.) 

Az augusztus 11-i, 1945.Nü.547/2. számú vádiratban dr. Sárkány György népügyész a 

81/1945. ME. sz. rendelet 11. §. 5. pontjába22 ütköző háborús, valamint a 15. §. 2. pontjába 

ütköző „népellenes” bűntett elkövetésével vádolta meg a volt csendőr szakaszvezetőt, mert az 

előző évi deportálások során „a neki kiszolgáltatott embereket törvénytelenül megkínozta, 

bántalmazta, testileg-lelkileg szadista módon gyötörte.” Az indokolásnál fölhívta a figyelmet arra, 

hogy: „az ismertetett tényállás jogi mérlegelésénél figyelembe veendő, hogy a terhelt tisztában 

                                                 
15 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 14.  
16 Népellenes bűntettben bűnös: „2. aki az 1939. évi szeptember hó 1. napját követő időben közhivatali 

ténykedése során a nép egyes rétegei ellen irányuló törvények és rendeletek végrehajtásában a számára előírt 

ténykedést túlhaladva, olyan tevékenységet fejtett ki, amely a személyes szabadságot vagy a testi épséget veszélyeztette 

vagy sértette, vagy egyes személyek vagyoni romlását elősegítette”. https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214  
17 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 6/a-6/b. 
18 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 28. 
19 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 21. 
20 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 20. 
21 Lásd Molnár Judit (szerk., bev.): Csendőrtiszt a Markóban. Ferenczy László csendőr alezredes a népbíróság 

előtt. Budapest, 2014. 21. 
22 Eszerint háborús bűnös az is, aki „a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás 

tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt területek 

lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki általában felhajtója, tettese vagy részese 

volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.” https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214  

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214
https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214
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volt azzal, hogy az egész deportálás, de különösen az az embertelenül kegyetlen mód, 

nyilvánvalóan törvénytelen. Tisztában volt azzal, hogy nyilván[valóan] törvénytelen parancsot 

nem szabad teljesíteni. […] Terhelt azonban még ezen törvénytelen parancsokon túlmenően is 

kegyetlenkedett…”.23 

Két héttel később, augusztus 27-én Sárközi Gábor – hivatalból kirendelt védőjén, dr. 

Schriffert Ferencen keresztül – megtette észrevételeit a vádirattal kapcsolatban. Eleve tagadta, 

hogy bárkit is bántalmazott, megkínzott, szidalmazott volna, a „női vizsgálattal” kapcsolatos 

vallomások pedig szerinte „a mesék világába” tartoznak.24 Leszögezte, hogy ő beosztott 

csendőrként sohasem cselekedett egyedül, a feljebbvalói pedig nem tűrték volna a nem megfelelő 

viselkedését. Kérte, hogy hallgassák ki három volt felettesét: (a már július 18. óta Szarvason 

letartóztatásban lévő) Bódi Ferencet, Szalóki István volt csendőr tiszthelyettest,25 valamint dr. 

Rödönyi Tibort, aki akkor még szovjet fogságban volt, (de erről Sárközi nem tudhatott), és azt a 

két bábaasszonyt, akik a zsidó nők vizsgálatát elvégezték. Ismét megemlítette azt a két zsidó 

személyt, akiken segített a kérdéses időpontban, végül pedig megkérdőjelezte a vád tanúinak 

elfogulatlanságát. 

Eredetileg 1945. szeptember 10-re volt kitűzve a volt csendőr bűnügyének nyilvános 

főtárgyalása, ám kiderült, hogy „az izr.[aelita] vallású tanúk ünnepük miatt ezen napon 

megjelenni nem tudnak”.26 Emiatt a népügyészség vezetőjének, dr. Sárkány Györgynek az 

indítványára a gyulai népbíróság dr. Kalmár Iván vezette tanácsa augusztus 31-én új időpontot 

jelölt ki, szeptember 25-ét, másnap pedig újabb egy hónappal meghosszabbították az előzetes 

letartóztatást. 

Szeptember 25-én a gyulai nyilvános főtárgyaláson a vádlott nem érezte bűnösnek magát, 

és ugyanazt adta elő, mint a korábbi vallomásai során. Tagadta, hogy valaha is nőket 

bántalmazott, szidalmazott, vagy az elhurcolás előtti „egészségügyi vizsgálat” során bárkit 

meztelenre vetkőztetett volna. Mint vallotta, előttük a nők kombinéra vetkőztek, majd elvonultak 

a szomszéd helyiségbe, ahol őket megvizsgálták a bábaasszonyok, míg ők a levetett ruhákat 

nézték át. Nem egyedül tartózkodott ott, rajta kívül jelen volt még egy polgári ruhás 

csendőrnyomozó és az őrsparancsnoka, Bódi Ferenc is. Vallomása szerint egy vagonba nyolcvan 

személyt zsúfoltak össze. (A volt őrsparancsnok szerint is hetven-nyolcvan személy szorongott 

egy-egy teherkocsiban.) Mint mondta, a szarvasi állomáson jelen volt Rödönyi százados is, és 

igen dühös volt, mert a szakaszparancsnokuk27 berúgott… Azt is kijelentette, hogy nem kaptak 

parancsot „emberek bántalmazására vagy velük szemben erélyes eljárásra”.28 Miután a vezető 

bíró felolvasta a rendőrségen fölvett vallomását, ezt azzal egészítette ki, hogy a szarvasi 

állomáson Rödönyi százados nagyon sürgette a mielőbbi indulást, ezért a parancsára kézzel tolták 

föl az embereket a vagonokba, de nem lökdösték őket. 

A vád részéről összesen tíz tanút hallgattak ki, akik jórészt megismételték a rendőrségen tett 

vallomásaikat. Voltak néha kisebb módosítások. Például Grünwald Katalin a rendőrségen még azt 

vallotta, hogy a vádlott előtt kellett meztelenre vetkőznie, most úgy emlékezett, hogy egy 

nyomozó előtt. Egyébként a tanúvallomások egymásnak ellentmondóak a nők megvizsgálásának 

körülményeit illetően. Két tanú azt vallotta, a vádlott nem is volt jelen, amikor le kellett 

vetkőzniük, mások szerint viszont igen. Olykor teljesen egyértelmű volt, hogy az adott tanú nem 

mond igazat. Dr. Grósz Jenő például azt állította, hogy egy csecsemő a vagonjukban meghalt, 

majd „Szolnokon a halott csecsemőt vádlott berúgta a kukoricásba…”29 (Valójában az egyik 

                                                 
23 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 64–65. és ÁBTL V-54136, 8–10. 
24 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 107–108. 
25 Szalóki Istvánt nem hallgatták ki, és sem az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárában, sem a 

gyulai és a szegedi megyei levéltárakban nem találtunk vele kapcsolatos iratokat. 
26 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 122. 
27 Az orosházi szárny 1. szakaszának parancsnoka vitéz Erdélyi István alhadnagy volt.  
28 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 35. 
29 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 42.  



5 

 

visszaemlékező szerint a halott kisgyermeket az öngyilkosokkal együtt egy meszes gödörbe 

dobták.30) A védő több alkalommal ellenezte a nyilvánvalóan elfogult tanúk megesketését, ám a 

népbíróság ezt mégis elrendelte.  

A védelem egyik tanúja, Hevesi József31 nyugalmazott törzsőrmester, aki a szarvasi őrsön 

irodavezető volt az inkriminált időszakban, azt vallotta, hogy a vádlott már csak azért sem 

bántalmazhatott senkit akkor, midőn a deportáltakat a vasútállomásra kísérték, mert az odavezető 

út két oldalán nagy tömeg volt, mindenki láthatta volna az esetet. Egyébként nem hallott panaszt a 

vádlottal kapcsolatban. Az a három bábaasszony, akik részt vettek a zsidó nők megvizsgálásában, 

ugyancsak cáfolták a vád néhány tanújának vallomásait. A tárgyalást másnap, 26-án folytatták, 

amikor mind a népügyész, mind a védő még kérte egy-egy tanú kihallgatását, de ezt a tanács 

elutasította, mert „a tényállást tisztázottnak, s az ügyet érdemben elbírálhatónak” tartotta.32  

A tárgyalás végén Sárközi – arra hivatkozva, hogy a „demokratikus honvédség” tagjaként 

„a szovjet hadsereg oldalán” egészen Berlinig harcolt „a fasizmus ellen”,33 a fölmentését, „s ha 

ez nem volna lehetséges, akkor a legenyhébb büntetést” kérte.34 Fölmentésről természetesen szó 

sem lehetett, elvégre „üldözött személyek”-kel kapcsolatban vádolták meg… 

1945. szeptember 26-án a gyulai népbíróság Kalmár-tanácsa az Nb. 271/1945/12. számú 

ítéletével Sárközi Gábor volt csendőr szakaszvezetőt „népellenes” bűntett elkövetése miatt 

főbüntetésként két év börtönbüntetésre, mellékbüntetésként pedig tízévi politikai jogvesztésre 

ítélte. (A szabadságvesztés-büntetésből két hónap és 19 napot kitöltöttnek vettek.) A részletes 

indokolásból kitetszik, hogy az „ítéleti tényállást” szinte kizárólag a sértett tanúk vádjai alapján 

állították össze. Végezetül „arra a jogi következtetésre jutott a népbíróság, hogy vádlott 

cselekményét nem annyira faji gyűlöletből és politikai elfogultságból követte el, hanem inkább a 

régi csendőrszellem durvaságától fertőzötten.”35 (A kiemelés – V. G.) Mindemellett azonban 

enyhítő körülménynek tudták be azt, hogy a vádlott a világháború végén részt vett „a fasizmus 

elleni” harcban, ezzel pedig bebizonyította, hogy „a demokratikus megújulás felé megtette az első 

lépéseket”.36 

A népügyész fellebbezést jelentett be a vádtól történő eltérő minősítés miatt , vagyis 

azért, hogy csak „népellenes” bűntett elkövetése miatt marasztalták el Sárközit, háborús 

bűntett miatt nem. 

A tanács az ítélet kihirdetése után érdekes végzést hozott: azonnal elrendelte a két és fél 

hónapja előzetesben lévő volt csendőr szakaszvezető szabadlábra helyezését arra hivatkozva, 

hogy „vádlott nősülni szándékozik, öreg szüleiről gondoskodik, s a kiszabott büntetés 

nagyságánál fogva szökésétől többé tartani nem kell.”37 (Évek óta tartó kutatásaim során ilyen 

indokolással még nem találkoztam…) Érthetetlen módon a vádlott nem örült ennek a végzésnek, 

hanem azt kérte, a népbíróság engedélyezze, hogy a rá kiszabott büntetés letöltését azonnal 

megkezdhesse. (Ehhez másnap a népbíróság végzésével hozzájárult.) Feltételezésem szerint 

Sárközi mindezt azért tette, mert valaki (valószínűleg az ügyvédje) „megsúgta” neki, hogy a 

politikai rendőrség rendőrhatósági őrizet alá akarja helyezni. Valóban erről volt szó. 

Másnap, vagyis 1945. szeptember 27-én az Államrendőrség Békésmegyei Főkapitányság 

Politikai Rendészeti Osztályának vezetője, Ligeti László őrnagy 378/1945. sz. véghatározatával 

elrendelte a szabadlábra helyezett Sárközi rendőrhatósági őrizet alá helyezését (internálását). Az 

indoklás szerint „A lefolytatott vizsgálat során megállapítást nyert, hogy gyanúsított [valójában 

nem jogerősen, de elítélt – V. G. megj.] a múltban, mint csendőr, a gettózásban részt vett, az 

                                                 
30 Balogh, 2007. 188. 
31 Őt két hónappal később Bódi Ferenc tárgyalásán is kihallgatták. 
32 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 57. 
33 A magyar vasútépítő alakulatok nem vettek részt harcokban. 
34 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 58. 
35 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 74. 
36 Uo. Az ítélet másolatban: ÁBTL, 3.1.9. V-54136, 11-18. 
37 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 58. 
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üldözöttek elszállításánál tevékenykedett, ott embertelen módon járt el és gyanú merült fel arra, 

hogy ott egyéb jogtalanságokat is elkövetett.”38 

Ligeti azonban igen meglepődhetett, amikor még aznap arról értesítette a népügyész, hogy 

ugyan Sárközit a népbíróság szabadlábra helyezte, de „a mai napon a gyulai népbíróság 

vezetőjénél bejelentette, hogy a szabadlábra helyezése ellenére az említett büntetését meg kívánja 

kezdeni. Ennek folytán a népbíróság vezetője ehhez hozzájárult, s nevezettet a Bp. 506. §. 

értelmében büntetése megkezdése céljából az államügyészségnek átadta. Ennek folytán nevezetten 

az említett büntetés végrehajtását a mai nappal megkezdtem, s ennek következtében nevezettet az 

átvételre jelentkezett államrendőrnek nem adhattam át.”39  

A volt csendőr szakaszvezető tehát bevonult a szegedi Csillagbörtönbe, és az elsőfokú 

ítéletbe foglalt büntetését 1947. július 8. napjával kitöltötte. Sokáig azonban nem maradt 

szabadlábon. 

A beadványa alapján egyértelműen bosszúszomjasnak mondható dr. Sárkány György 

népügyész 1945. szeptember 29-én, három nappal az elsőfokú ítélet kihirdetése után három 

oldalas, részletes indokolásban fejtette ki fellebbezésének okait. Egyebek mellett azt állította, 

hogy Sárközi „meztelenre vetkőztette a deportált nőket” (ami egyszerűen nem igaz, a tanúk nagy 

része, beleértve a bábaasszonyokat, nem ezt vallották!), felhozta, hogy a volt csendőr 

„nyomdafestéket nem bíró trágárságok”-at hangoztatott. Szerinte a népbíróság enyhítő 

körülményként tévesen mérlegelte „a demokratikus hadseregben való szolgálatot”. Végül 

közölte, hogy „vádlott teljesen egészséges, kényszermunkára feltétlenül alkalmas”.40 Október 1-

én dr. Kalmár Iván tanácsvezető bíró azt a végzést hozta, hogy a beadott fellebbezés indokait 

elfogadja, és az összes iratot a népfőügyészség útján fölterjeszti a Népbíróságok Országos 

Tanácsához.  

Erre 1945. október közepén Sárközi – védőjén keresztül – újabb észrevételt nyújtott be a 

népbírósághoz. A négyoldalas beadvány elején leszögezte: „A testi és lelki kínzásra alapított vád 

egyáltalán nem nyert igazolást”, ugyanis a kihallgatott tanúk vallomásai nem tartalmaznak 

„megfelelő adatokat”, másrészt azért, mert „vallomásuk[at] lényegében megdöntötteknek” kell 

tekinteni. Ezután sorba vette azokat az „egyes tényeket, melyeket a tanúk előadtak és 

vallomásukra megesküdtek”, és ahol nyilvánvalóan „tévedtek.”41 (Valószínűleg azt már nem 

merte leírni, hogy egyértelműen hazudtak.) Kitért arra is, hogy bár aláírta a gyanúsítotti 

jegyzőkönyvet, de azt olyan jogi nyelven fogalmazták meg, amit ő meg sem értett. (Ne felejtsük 

el, hogy csak hat elemi iskolával rendelkezett.) Végül arra hívta föl a figyelmet, hogy „feltűnő az 

egész perben, hogy mindig csak nők panaszkodtak a tárgyaláson és a nyomozás során, mint ha 

férfiak nem is lettek volna.”42 (A nyomozati szakaszban fölvett tanúvallomások közül 16 

származott deportálásban részt vett nőktől, és csak kettő férfiaktól. Egyébként hasonló arány 

figyelhető meg Bódi Ferenc perében is.) 

A beadványára a népbíróság nem reagált (legalábbis ennek nincsen nyoma). Háromnegyed 

évig egyszerűen nem történt semmi sem. Végül 1946. június 12-én dr. Szűcs János népfőügyész 

értesítette a gyulai népbíróságot, hogy fönntartja a népügyész föllebbezését – tehát az ügy a NOT 

elé került. Sárközi Gábor bűnügyének másodfokú tárgyalására azonban csak másfél évvel később 

kerítettek sor. (Ez a késés vagy a NOT-tanácsok nagy leterheltségre miatt történt, vagy mert meg 

akarták várni, hogy a volt csendőr szabaduljon a Csillagbörtönből.) 

Az 1948. február 13-i nyilvános fellebbviteli tárgyaláson a kirendelt védőnek, dr. Vadász 

Gyulának az volt az álláspontja, hogy a korábbi jogi besorolás helyett („népellenes” bűntett 

                                                 
38 ÁBTL, 3.1.9. V-54136, 7. (Aznap Gáti Emil r. őrnagy utasította az internálótábor parancsnokát, hogy „a mai 

napon állományba veendő.” V-54136, 30.) 
39 ÁBTL, 3.1.9. V-54136, 26. 
40 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 78–80. és ÁBTL V-54136, 21–23. 
41 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 110. 
42 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 113. 
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elkövetése) valójában „az Nbr. 15. §. 6. pontjába43 ütköző cselekmény forog fenn.” Ezek után a 

dr. Téglás István vezette tanács a NOT.IV.4497/1946/17. számú ítéletével megsemmisítette az 

elsőfokú ítéletet, és „háborús bűntett” elkövetése miatt főbüntetésként három és fél év 

kényszermunkára ítélte (a mellékbüntetés maradt a korábbi). Az indokolásból kitetszik, hogy a 

tanács teljes mértékben magáévá tette a vád álláspontját: eszerint egyebek mellett bűnös az érintett 

személyek „psichikai” (sic!) megkínzásában is, és védtelen helyzetük „tudata motiválta őt 

cselekményei elkövetésére”.44  

1948. április 20-án a szegedi népbíróság az ítéletet jogerőssé és végrehajthatóvá 

nyilvánította. Sárközi Gábor megkezdhette újabb büntetésének letöltését a Csillagbörtönben. 

Ezt követően azonban fölmerült egy kérdés: be lehet-e számítani az elsőfokú ítéletben 

foglalt, és letöltött börtönbüntetés idejét, tehát a két évet, a kényszermunka idejébe? A szegedi 

népügyészség 1948. május 13-i véleménye szerint erre nincs jogi lehetőség. Emiatt az elítélt 1949 

augusztusában – jogi képviselőjén, dr. Schriffert Ferencen keresztül – a köztársasági elnökhöz 

fordult. Beadványában arra kérte Szakasits Árpádot, hogy kegyelmi úton engedje el a már 

korábban letöltött két évet, és november 20-án „a legkegyelmesebben” rendelje el a szabadlábra 

helyezését. Indokolásában arra hivatkozott, hogy a NOT-nak az ítélet meghozatalakor egyszerűen 

elkerülte a figyelmét, hogy addigra már kitöltötte az elsőfokú büntetését. Részletes jogi érveléssel 

támasztotta alá a kérését, mely szerint igenis be lehet számítani a korábban kitöltött éveket az 

újabb büntetésbe. Kérelmét azzal fejezte be, hogy „az igazságszolgáltatás mai demokratikus és 

tárgyilagos megítélése mellett” a kérése teljesíthető lesz.45  

Október 27-én dr. Kovács Tibor fogalmazó a szegedi államügyészségről azzal az 

indoklással támogatta kérvényének a teljesítését, hogy „a csatolt értesítő jegyzékből fegyelmi 

büntetés meg nem állapítható terhére, és különös tekintettel arra, hogy elítélt további erkölcsi 

fejlődésére a kegyelem gyakorlásától kedvező hatás várható”.46 A rákosista-sztalinista 

igazságügyminisztériumban azonban nem így gondolták. December 1-én dr. Tímár István47 

minisztériumi osztályfőnök értesítette, hogy a kérelem nem teljesíthető. 

Kérvényének benyújtása idején Sárközi Gábor már a Budapesti Országos Büntetőintézetben 

(közkeletű nevén a „Gyűjtő”-ben) töltötte büntetését. Ráadásul a Csillagbörtön egyik, 1949. 

június 28-i megkeresésére, melyben a börtönbeli foglalkoztatása és magatartása felől érdeklődtek, 

a „Gyűjtő” századosa, dr. Fazekas Rezső azt gépelte rá, hogy „bentnevezett intézetünkben sem 

foglalkoztatva, sem fegyelmileg büntetve nem volt.”48 Vagyis mégsem kényszermunkatáborban 

őrizték. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a kényszermunkatáborokat csak 1950-ben építik ki. 

1949. augusztus 22-én – a kegyelmi kérvény benyújtása miatt – a szegedi államügyészség 

átiratban kérte az ÁVH szolnoki osztályát, hogy Készíttessen Sárköziről környezettanulmányt, 

melyben térjenek ki a családi körülményei, gyermekei számára, kereseti viszonyaira, baráti 

körére, valamint „a demokráciával szembeni” magatartására.49 Október 27-én megismételték a 

                                                 
43 A 81/1945. ME. számú alaprendeletet kiegészítő 1440/1945. sz. novella 6. pontja szerint háborús bűnös az 

is, „aki a fasiszta és a demokráciaellenes uralmi rendszer hatalmi eszközeinek saját céljaira való felhasználásával 

szemérem, vagyon vagy személyes szabadság elleni bűncselekményt követett el.” 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214 (Letöltve: 2017. szeptember 15.) 
44 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 76–77. és ÁBTL V-54136, 19–20. 
45 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 103–105. 
46 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 101. 
47 Dr. Tímár István (1913–1991) jogász. 1944 őszén megszökött a munkaszolgálatból, 1945. januárjában már a 

Tömpe András vezette politikai nyomozócsoport tagja volt. 1948 decemberéig a budapesti politikai rendőrségen 

dolgozott. A vizsgálati főosztály vezetőjeként, ő hallgatta ki a főbb háborús bűnösöket, később vezető szerepet játszott 

a Magyar Közösség- és a MAORT-ügy vizsgálatának lefolytatásában. 1947. decembertől Péter Gábor helyettese volt. 

1948. decembertől az Igazságügy-minisztérium Büntetőjogi és Ügyészi Főosztályának vezetője lett. 1953. januárban 

letartóztatták és jogerősen 11 évi börtönre ítélték. 1956. október közepén szabadult, majd rehabilitálták. 1962-ig a 

Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese, utána a Szerzői Jogvédő Hivatal főigazgatója lett. 
48 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 141. 
49 ÁBTL, 3.1.9. V-54136, 27. 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214
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kérést, mert rájöttek, hogy szülőhelye, Sarkad nem a szolnoki, hanem a debreceni ÁVH-

osztályhoz tartozik. Ezek után október 20-án Gábor István rendőr tizedes Debrecenben elküldött 

róla egy környezettanulmányt. Ebben egyebek mellett azt írta róla, hogy a volt csendőr 

szakaszvezető „1947-ben a rizstelepen mint csősz volt alkalmazva, akit egy alkalommal a 

rendőrség őrizetbe vett,50 mivel a múltban csendőr volt.” 1945 előtt nem volt semmiféle pártnak 

sem a tagja (mint csendőr, nem is lehetett) Három és fél évre (valójában első fokon kettőre) 

ítélték, „majd két év letelte után szabadlábra helyezték, majd a NOT határozata alapján újra 

őrizetbe lett véve. Állítólag jelenben a szegedi Csillag börtönben tölti büntetését.” A tizedes 

szerint az idős édesanyja ágyban fekvő beteg, ám a három testvér közül az egyik valamelyest 

támogatja. „Múltbani politikai magatartására vonatkozólag kifogás alá nem esik. A felszabadulás 

után semmiféle politikai pártnak tagja nem volt. A demokratikus rendszerben politikailag nem 

lehetett nála semmit sem észlelni jóformán, mivel legnagyobb részt nem volt ez idő alatt 

szabadlábon. […] politikailag teljesen éretlen, a község lakossága körében nevezett ellen kifogás 

nem volt tapasztalható.”51  

Sárközi Gábor 1951. október 20-án szabadult a börtönből. Összesen öt és fél évet töltött 

különböző büntetésvégrehajtási intézetekben. Szabadlábra helyezése után sem lehetett igazán 

szabad egy kommunista terror alatt nyögő országban. További sorsáról a fennmaradt iratokból 

semmi sem tudható meg. 

 

 

2. Bódi Ferenc főtörzsőrmester, őrsparancsnok 
 

Bódi Ferenc 1905-ben született Tápén (ma Szeged része), szegény földműves családban. Ő 

is hat elemit végzett. A különleges igazolóbizottságnak küldött 1945. június 10-i nyilatkozata 

szerint 1924. november 1-vel lépett csendőri szolgálatba. 1924–25-ben próbacsendőr iskolát 

végzett, és szakaszvezetővé léptették elő, majd a békési őrsre helyezték, ahol járőrtárs volt. 1928. 

május 1-ével átvezényelték a ceglédi lovas átképző iskolába, amit 1929. május 1-én kitűnő 

eredménnyel végzett el, ezért ott tartották segédoktatónak. 1930. szeptember 30-ával saját 

kérelmére a szeghalmi, majd 1931. március 18-án a kondorosi, 1932. március 14-ével ismét a 

békési őrsre helyezték. 1933. október 16-tól a szarvasi őrsön, majd 1935. március 1-től a 

szeghalmi őrsön szolgált. 1935. augusztus 16-val elvezényelték a szombathelyi 

őrsparancsnokképző iskolára, majd annak elvégzése után visszahelyezték a szeghalmi őrsre 

parancsnokhelyettesnek. 1937. április 10-vel a kondorosi őrs ideiglenes parancsnokává nevezték 

ki törzsőrmesteri rangban. (1938. november 1-én tiszthelyettessé léptették elő.) 1937. augusztus 6-

tól 1944. október 6-ig szolgált Szarvason őrsparancsnokként, akkor fölsőbb parancsra az őrs 

tagjaival elvonult onnan. Előbb Szolnokra ment, majd osztályparancsnoki engedéllyel fölkereste a 

már Pakson lévő családját. Bár a parancs úgy szólt, hogy térjen vissza Szolnokra, ahol őt is 

bevetették volna a szovjetekkel szemben, ő inkább jelentkezett szolgálattételre a paksi őrsön. 

1944. október 9-től december 1-ig, a szovjetek bejöveteléig teljesített ott szolgálatot, utána egy kis 

ideig bujkált.52 Úgy tűnik, hogy a szovjet hadifogságot megúszta. Kérte ugyan az igazolását, ám 

akárcsak bajtársainak döntő többsége, ő sem kapta meg. 

A szarvasi politikai rendőrség egy, a helyi postán 1945. június közepén elfogott leveléből 

tudta meg, hogy Pakson tartózkodik. Azonnal átírtak az ottani politikai rendőrségre, kérve, hogy 

tartóztassák le, és kísértessék át Szarvasra. A főtörzsőrmester szerint őt július 18-án vitték 

Szarvasra, ahol két hónapig ki sem hallgatták. Valószínűleg azért, mert Breitner energiáját teljesen 

lekötötte a Sárközi Gábor ügyében érintett, deportálásból visszatért tanúk kihallgatása.  

                                                 
50 Feltehetően ez akkor történt, amikor az első szabadulását követően ismét letartóztatták. 
51 ÁBTL, Bódi Ferenc vizsgálati dossziéja, 3.1.9. V-54136, 5. 
52 ÁBTL, 3.1.9. V-81893, 42–43.  
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Breitner elsőként, 1945. július 4-én Jakobovics Irént hallgatta ki. Az akkor 21 éves nő azt 

vallotta, hogy amikor „a szarvasi zsidó gettóba összegyűjtött zsidó nőkön szégyenletes 

vizsgálatokat végeztek bábaasszonyok, testükben állítólagosan elrejtett ékszer-tárgyak felkutatása 

iránt, […] jelen volt Bódi Ferenc csendőr törzsőrmester is, aki a mesztelenre [sic!] levetkőztetett 

zsidó nők között példátlan szadizmussal járt-kelt […] engem is oldalba lökött és megrúgott, 

miközben kéjelegve nevetett.” Vallomása végén azt állította, hogy a volt csendőr tiszthelyettes 

bántalmazta a nagynénjét, aki „a deportációban szintén meghalt.”53 

Egy héttel később, 1945. július 7-én Grünwald Katalin és Mária azt vallották, hogy saját 

szemükkel látták, amint Bódi „többeket ütött, rugdosott”, amikor az állomás felé vonultak, az 

állomáson pedig a kondorosi Polák Jenőt megverte, mert nem tudta vinni a csomagját.54 

Ugyanaznap Reich Jenőné azt vallotta, hogy a szeme láttára „rugdosta össze Buttermannét és az 

önmagával tehetetlen szerencsétlen Fekete Jozefint hasbarugdosta…”.55 Július 10-én Breitner azt 

a Sárközi Gábort is kihallgatta, akit négy nappal korábban Grünwald Katalin följelentésére 

tartóztatott le. (Lásd az előző fejezetet.) A volt csendőr szakaszvezető – a jegyzőkönyv szerint – 

azt állította, hogy Bódi Ferenc egy csendőr bajtársával, Takács Lajossal56 a házkutatások során 

zsidó vagyonokat tulajdonított el. Ekkor azonban nem vallotta azt, mint a három nappal korábbi, 

július 7-i gyanúsítotti jegyzőkönyv szerint, hogy személyesen Bódi „vizsgálta át” a 14 év alatti 

kislányokat.57 

Az elkövetkező hetekben Breitner még nyolc volt deportáltat hallgatott ki. A tanúk azzal 

vádolták Bódi Ferencet, hogy a deportálás idején bántalmazta őket, a velük lévő holmit pedig 

„teljesen önkényesen”58 elvette. A politikai nyomozó augusztus 31-én kihallgatta Hevesi József 

nyugalmazott csendőr törzsőrmestert is (aki már Sárközi bűnperében is szerepelt tanúként). Ő 

azonban érdekes módon nem Bódira, hanem Szalóki István volt csendőr tiszthelyettesre tett 

terhelő vallomást. 

1945. szeptember 7-én Breitner gyanúsítottként hallgatta ki a volt szarvasi őrsparancsnokot. 

Ő azzal védekezett, hogy az első csoport zsidó a megengedettnél nagyobb mennyiségű személyes 

holmit és élelmet vitt magával, emiatt Szolnokról azt a parancsot kapta, hogy a következő csoport 

tagjai „csak a legszükségesebb vihetik magukkal”. Dr. Rödönyi Tibor százados, orosházi 

szárnyparancsnok „a legszigorúbb utasításokat, parancsokat adta a zsidókkal való bánásmódra 

nézve. Parancsait ellenünk irányuló fenyegetésekkel párosította.”59 Bódi azt állította, hogy a 

százados ordítva sürgette, siettette a zsidók minél gyorsabb bevagonírozását. Ráadásul a százados 

túl rövid lánccal záratta le a vagonajtókat, de amikor eltávozott, ő levágatta ezeket a láncokat, és 

sokkal hosszabbat tettek föl, nehogy megfulladjon valaki a kocsiban. Azt nem lehet tudni, hogy 

valóban így történt-e, vagy Bódi csupán azért tett terhelő vallomást Rödönyire, mert csakúgy mint 

Sárközi, ő is azzal próbált kibújni a felelősség alól, hogy mindent a századosra hárítva. 

Aznap Breitner István megküldte a keletkezett jegyzőkönyveket, és összefoglaló 

jelentését a gyulai népügyészségnek. Utóbbi végén leszögezte: „Tény az, hogy Bódi Ferenc a 

gettózás egész ideje alatt a szarvasi zsidókkal kifogástalanul bánt és csupán az utolsó 

órákban változott meg.”60  

Két nappal később, tehát 1945. szeptember 9-én dr. Sárkány György népügyész hallgatta ki, 

Gyulán. Ekkor alapjában véve megismételte a rendőrségi kihallgatásakor tett vallomását, a 

                                                 
53 Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL BML), XXV. 12. fond, Bódi 

Ferenc népbírósági aktája, Nb. 411/1945. 6. (Az aktát 1969. november 11-én zárta le egy ismeretlen személy 

Budapesten, 85 számozott oldallal.) 
54 MNL BML, XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 8-9. 
55 MNL BML, XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 7. 
56 Dossziéját lásd: ÁBTL, 3.1.9. V-4042. 
57 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 24. 
58 MNL BML, XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 16. 
59 MNL BML, XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 22-23. 
60 MNL BML, XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 5. 
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felelősséget ismét Rödönyire hárítva. Végül arra hivatkozott, hogy az egyik szarvasi zsidónak és 

családjának – a jogszabályokkal ellentétesen – engedélyezte, hogy felköltözzenek a fővárosba, 

ezzel pedig elkerülték a deportálást. (Fischer Jenő ezt a népbírósági vallomásában megerősítette.) 

A kihallgatás után a népügyész elkészítette a vádiratot és a nyomozati szakban keletkezett 

iratokkal együtt elküldte a népbíróságnak. Az 1945.NÜ.792/3. számú vádiratában Bódi Ferencet 

egy rendbeli, az Nbr. 11. §. 5. pontjában61 rögzített háborús bűntett elkövetésével vádolta meg. A 

„tényállást” a korábban kihallgatott sértett személyek tanúvallomásai alapján „rekonstruálta”. Az 

indokolás szerint „A tényállási részben előadott testi bántalmazások és a biztos elpusztulást az 

áldozatok elé vetítő lelki gyötrelmek oly fokúak voltak, hogy a tanúként kihallgatott deportáltak, 

mint életük legnagyobb szenvedéseként a szarvasi waggonírozás és elszállítás körülményeit jelölik 

meg. Az ott elszenvedett testi bántalmazások és az ezekkel járó lelki gyötrelmek az áldozatokban 

egész életükre kiható, a Németországi haláltáborok szenvedéseit is homályba borító szörnyű 

élményt képeztek…”62 (Anélkül, hogy az orosházi zsidóknak a deportálással kapcsolatos 

szenvedéseit kisebbíteném, ezt a kijelentést igen erős túlzásnak lehet tekinteni.) 

A nyilvános főtárgyalás eredetileg kitűzött napja október 9. volt, de a népbírósági iratokból 

ki nem deríthető okok miatt ezt másfél hónappal későbbre halasztották. 

1945. november 23-án a dr. Juhász Imre gyulai törvényszéki tanácselnök vezette, Szarvasra 

kihelyezett népbírósági tanács63 előtt a volt csendőr főtörzsőrmester nem érezte bűnösnek magát, 

és tagadta az ellene felhozott vádak elkövetését. Ezúttal is a szárnyparancsnokra, dr. Rödönyi 

Tiborra hivatkozott, aki szerinte „nevezetes volt szigorúságáról. Úgy ismertem meg őt – vallotta –, 

mint erős jobboldali érzelmű embert. Jobboldali felfogását gyakran szóban és tettekben is 

kinyilvánította, és nem befolyásoltatta magát senkivel, egyéni nézete volt a jobboldaliság.” (Ez 

utóbbi kijelentés a „felszabadulás” után már-már szitokszónak számított…) Ezt abból gondolta, 

hogy – szerinte – a szárnyparancsnok a zsidóellenes rendeletek „végrehajtását és betartását 

szigorúan megkövetelte”.64 Azt vallotta, hogy 1944. június 13-ára65 hívták össze Szolnokra az 

orosházi (és a többi) szárnyparancsnokság alá tartozó őrsök parancsnokait, köztük őt is, ahol 

megkapták az utasítást,66 miszerint minden zsidó származású személy csupán egy rend tartalék 

ruhát, kétheti élelmet, és egy pár cipőt vihet magával. Ott hangzott el az is, hogy minden 16 évnél 

idősebb nőt bábaasszonyokkal (szülésznőkkel) kell „megvizsgáltatni”, nem rejtettek-e 

„testüregükbe” ékszert. Másnap neki is át kellett vennie a felügyeletet a szarvasi gettó fölött. 

(Addig a helyi zsidó tanács, illetve a közigazgatás vezetése irányította a gettót.) A deportáláshoz 

összesen 30 csendőrt rendeltek ki, és az egész akciót Erdélyi István alhadnagy, orosházi 

szakaszparancsnok felügyelte (őt nem hallgatták ki, talán azért, mert nem tartózkodott az ország 

                                                 
61 Eszerint háborús bűnös az is, aki „a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás 

tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt területek 

lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki általában felhajtója, tettese vagy részese 

volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.” https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214 

(Letöltve: 2018. január 10.) 
62 MNL BML, XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 79. és ÁBTL, V-81893, 46. 
63 Érthetetlen módon a tanács tagjai nem helybeli, szarvasi, hanem orosházi népbírák voltak: Enyedi Sándor, 

Puskás János, Schierl Sándor, Sólyom Géza, Tarkó Ferenc és Tarkó Mihály. 
64 MNL BML, XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 26. 
65 A szolnoki értekezletről Csősz László történész az egyetemi disszertációjában említést tesz ugyan, de 

időpontot nem ír, csupán azt közli, hogy a „deportációval” kapcsolatos „pontos végrehajtási utasítást, mindenütt a 

nyomozó alosztály parancsnokának […] kellett megfogalmaznia. Ezt lezárt, dupla borítékban küldték el az őrsöknek, 

akik csak az »akció« kezdetén, június 16-án hajnali öt órakor bonthatták fel azt.” Lásd Csősz László: Tettesek, 

szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ph.D. értekezés. Szeged, 2010. 44-45. 

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/666/1/DOKTORI_Csosz_2010.pdf (Letöltve: 2018. január 10.) 
66 1944. június 10-én készült egy utasítás a „zsidók gyűjtőtáborba való beszállítására”. A 6. pontban leszögezik: 

„A beszállításnál brutalitás, bántalmazás, általában minden olyan bánásmód, ami az emberiesség követelményeivel 

ellenkezik szigorúan tilos.” Közli Csősz László: Konfliktusok és kölcsönhatások. Zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye 

történelmében. Szolnok, 2014. 254. 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/666/1/DOKTORI_Csosz_2010.pdf
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területén). Mivel nem ellenőrizték, hogy a deportáltak mennyi élelmet visznek magukkal, amire 

Szolnokra értek, annak nagy része megromlott. Ezért korlátozták a négy nappal később, 18-án 

indulók esetében a maguknál lévő élelem mennyiségét. Kevés tehervagont kaptak, emiatt 

kénytelenek voltak 70–80 embert összezsúfolni egy-egy kocsiba67, de erről nem ő tehet, mondta. 

Természetesen kitért a zsidó nők vizsgálatára is: tagadta, hogy ő jelen lett volna, hiszen ott csak 

bábaasszonyok voltak, és nem is kellett meztelenre vetkőzniük, (mint ahogy például azt az 

elsőként kihallgatott tanú, Jakobovics Irén vallotta a politikai rendőrségen). Az első transzport 

elindításánál jelen volt dr. Rödönyi Tibor százados is, aki – szerinte – azt ordította, hogy „Be kell 

vágni a zsidókat a wagonba!”, és „ő maga is lökdöste fel a zsidókat”.68 (Ismét annak lehetünk 

tanúi, hogy Bódi Ferenc is igyekezett minél jobban „besározni” a volt felettesét, hogy ezzel is 

mentse önmagát.) Vallomásának hátralévő részében pontról pontra cáfolta az ellene fölhozott 

vádakat: senkit sem bántalmazott, két tanúval kapcsolatban azt állította, hogy nem is ismeri őket, 

egy másik tanú kapcsán pedig úgy vallott, hogy az illető (Májesz Pinkász) „közismert zugszállító” 

volt Szarvason, amit a csendőrség igyekezett megakadályozni, emiatt haragszik rá. Ami pedig az 

elrejtett zsidó javakat illeti, mindig egy-egy följelentés alapján mentek ki a helyszínre, és hogy-

hogy nem, de a megjelölt helyen megtalálták az elásott holmit, amit a szarvasi pénzügyőri szakasz 

„vett őrizetbe”. Amikor pedig Pakson szolgált, az ottani kivételezett zsidók neki köszönhetően 

megmenekültek, mert betegség címén hazaengedte őket a gettóból. (Az ezt igazoló, 1945. június 

elején kelt nyilatkozatokat a tanácsvezető bíró ismertette a népbírákkal.) Vallomása vége felé a 

vádlott megjegyezte: „Nem tudtuk, mi lesz a szállítmányok sorsa, Szolnokon csak azt közölték 

velünk, hogy oda kell a zsidókat szállítani, de nem mondták, hogy hova viszik őket. A zsidók 

azonban már maguk mondták nekünk, hogy Németországba viszik őket.”69 Ez a vallomása 

annyiból mindenképpen fontos, hogy rávilágít egy tényre: a csendőrség tagjai 1944 júniusában 

(leszámítva néhány jól értesült tisztet, például Ferenczy László alezredest70) nem tudtak arról, 

hogy mi vár a deportált zsidókra a Harmadik Birodalomban. Ezt a tényt a tanács is leszögezte az 

ítéletében: „a szarvasi, de általában a magyarországi zsidóság elszállításakor nem lehetett tudni, 

hogy milesz ugyan a zsidóság sorsa, de arra nézve sem voltak adatok, hogy a zsidóságra olyan 

sors vár, mamár közismert tényt képez. Sőt, az volt elterjedve itt, különösen Békés vármegyében, 

hogy a zsidóságot azért szállítják el, hogy németországi hadimunkára alkalmazzák őket…”71  

Amikor a tanácsvezető bíró felolvasta a rendőrségen fölvett vallomását, annyit jegyzett 

meg, hogy ő nem egészen azt mondta, ugyanis „a jegyzőkönyv felvételekor presszió alatt 

állottam, és nem ellenkeztem a kihallgatást vezetővel.”72 (Ismerve a korabeli kommunista 

vezetésű politikai rendőrség vallatási módszereit, joggal lehet feltételezni, hogy a „presszió” nem 

csak lelki, hanem fizikai erőszak alkalmazását is jelentette, és érthető, hogy nem ellenkezett, 

amikor alá kellett írnia a kihallgatási jegyzőkönyvet.) 

A két nap során a népbírósági tanács összesen 40 tanút hallgatott ki (a jegyzőkönyv is 40 

oldalt tesz ki). A könnyebb érthetőség kedvéért a vallomásokat – tartalmuk alapján – három 

nagyobb csoportba soroltam. Az első – legnagyobb – csoportot azok a tanúk alkotják, akiket a vád 

tanúinak is nevezhetünk, és a vádlottra súlyosan terhelő vallomásokat tettek. 

                                                 
67 Weiczner korabeli feljegyzése szerint a második csoport háromszázhetven személyből állt, és négy 

tehervagonba zsúfolták be őket. Weiczner, 2014. 37. 
68 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 28. 
69 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 32. (Az egyik tanú így fogalmazott: „Az a hír volt elterjedve 

közöttünk, hogy Németországba visznek el dolgozni.” 49.) 
70 Molnár Juditnak is az a véleménye, hogy „a csendőrök nagy többsége bizonyosan nem tudott Auschwitz 

gázkamráiról…” Molnár, 2013. 342. és 35. 
71 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 75.  
72 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 32. 
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Talán a legkeményebb vád az volt Bódi Ferenc ellen, hogy többeknek a halálát okozta. Még 

a szarvasi gettóban, vagy már útközben a vagonban egy kisgyermek elhunyt.73 Klein Miklósné 

tanú szerint „a fizikai és lelki terrorjának volt következménye az, hogy a deportáltak idegileg 

teljesen kimerültek, és sokan közülük Szolnokon öngyilkosságot követtek el.”74 Az ítélet 

szövegéből az látszik, hogy ezeket a vallomásokat nem fogadta el a népbírósági tanács 

„tényállásként”. 

Több, a deportálásból visszatért nő azt hangoztatta, hogy a testi motozás alkalmával 

„teljesen meztelenre kellett levetkőzni”, más verzió szerint „részben egészen, részben nem 

teljesen kellett levetkőzni”,75 a főtörzsőrmester pedig „ott járkált közöttük, és pálcájával ráütött 

egyes nőkre és kéjelegve nevetett”,76 vallomása későbbi részében pedig már úgy fogalmazott, 

hogy „a vádlott kezében a motozáskor korbács vagy pálca volt…”77 Egy másik tanú (dr. Meitner 

Istvánné) szerint „lovagló pálca” volt a kezében, amikor meztelenre kellett vetkőzzön, de Reich 

Jenőné szerint akkor volt nála „korbács”, amikor az első szállítmány tagjait terelték be a 

vagonokba. Itt kell megjegyeznem, az, hogy csendőr altisztek, tisztek a gettóban vagy a deportálás 

során „kutyakorbácsot”, lovaglóostort”, „pálcát” hordtak (lóbáltak stb.) volna magukkal, egyfajta 

„vándormotívum”-nak tekinthető.78 Ugyanez az abszurd vád olvasható Bánföldi György 

csendőrnyomozó őrmester,79 vagy Prókay János alhadnagy, orosházi őrsparancsnok és dr. 

Rödönyi Tibor perében is. Ezeket a nyilvánvalóan képtelen vádakat, hazugságokat az ítélet 

meghozatalakor nem vette figyelembe egyik népbírósági tanács sem. 

Többen vallották azt, hogy egyes deportáltakat durván bántalmazott. Hárman80 azt is 

vallották, hogy amikor Fekete Jozefina szállt föl a tehervagonba, őt a vádlott az egyik verzió 

szerint hasába, a másik szerint a sípcsontjába rúgott. „Németországban az SS-ektől nem kaptunk 

annyi durvaságot, mind a vádlottól” – szól az egyik szigorú állítás.81 Azt is sokan Bódi Ferenc 

szemére hányták, hogy elkoboztatta tőlük az élelem egy részét, a személyes holmijukat, irataikat. 

Ő hiába védekezett azzal, hogy erre utasították őket a szolnoki „eligazításon”. 

Végül itt kell kitérni Breitner István vallomására, akit a népügyész kérésére hallgattak ki. A 

szarvasi politikai osztály vezetője (aki az eseményeknek nem lehetett szemtanúja, hiszen katonai 

munkaszolgálaton volt), elsősorban Bódi Ferenc elfogásának körülményeiről beszélt. Mint 

mondta, „a szarvasi múlt felszámolása közben a vádlott neve is felszínre került.”82 Vallomása 

végén még megjegyezte, hogy a vádlott rendőrségi kihallgatása során semmiféle kényszert nem 

alkalmaztak. Ehhez a vallomáshoz Bódi tett néhány kiegészítő megjegyzést. Például azt vallotta, 

hogy amikor Szarvasra szállították, Breitner közölte vele, hogy Ugrin László főszolgabíró és dr. 

Szánthó Kálmán tiszti orvos „olyan dolgokat” fogtak rá, amelyeket majd tisztázni kell. (Mivel 

őket sem a rendőrségen, sem a tárgyalás során nem hallgatták ki, utólag nem lehet megállapítani, 

                                                 
73 Lásd Weiczner Jenő visszaemlékezését, Balogh István munkáját (Balogh, 2007. 188.), és Grósz Jenőné 

vallomását Sárközi Gábor tárgyalásán (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 600/1948. 11.) 
74 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 20. Szolnokon lett öngyilkos egy házaspár, néhány ismerősük 

pedig „megzavarodott”. (Weiczner, 2014. 27., 46-47.) Balogh csak egy öngyilkossága kísérletről ír. Ferenczy László 

csendőr alezredes az 1944. június 29-i „eseményjelentésében” azt írta, hogy a szolnoki gyűjtőlágerben tíz nő lett 

öngyilkos. A jelentést közli Molnár, 2014. 311. 
75 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 35-36. (Klein Miklósné és dr. Meitner Istvánné) 
76 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 35.(Jakobovics Irén) 
77 Op. cit. 
78 Csatáry László rendőrfogalmazó kapcsán is fölemlegették ezt egyesek. Lásd Verbovszki Sándor: Kassa 

árnyékában. A Csatáry-ügy a dokumentumok tükrében. Budapest, 2014. 200. Már Lévai Jenő 1946 februárjában 

megjelent „Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről” című könyvében is felbukkan a „korbácsos” 

motívum. (Lásd például a 145. oldalon.) 
79 ÁBTL, Bánföldi György operatív dossziéja, O-11186, 24-25. 
80 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 33. 59. és 61. (Reich Jenőné Landau Ibolya és Székely Tiborné) 
81 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 36. (Jakobovics Irén) 
82 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 54. 
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mivel vádolták.) Végül megjegyezte, hogy Breitner azt ígérte neki, ha aláírja a rendőrségi 

jegyzőkönyvet, elintézi neki, hogy a népügyészségi kihallgatása után szabadlábra helyezzék. 

A második csoportba azokat a sértetteket sorolhatjuk, akik szerint a vádlottat korábban 

rendes embernek ismerték, és őket semmiféle sérelem nem érte. Például az egyik kihallgatott tanú 

(Grünwald Mária) azt vallotta, hogy a testi motozásnál nem látta ott a vádlottat, oda férfiak be 

sem tehették a lábukat. A második tárgyalási napon az első tanú (Klein Miksa) úgy vallott, hogy 

őt egyéni sérelem nem érte, tulajdonképpen semmi rosszat nem tudott mondani róla, akárcsak az 

őt követő másik három tanú. Volt, aki úgy vallott róla, hogy „a gettózásig rendes embernek 

ismertem”, és a társaitól sem hallott panaszt rá.83 Az egyik tanúnak 1944 tavaszán elintézte, hogy 

időlegesen megúszhassa a munkaszolgálatot, egy családnak pedig szabályellenesen megengedte, 

hogy fölutazzon Budapestre, ezzel pedig mindannyian megmenekültek. Egyeseket kiengedett a 

gettóból, hogy még sürgősen elintézhessék ügyes-bajod dolgaikat. 

A harmadik csoportba azok a nem zsidó származású tanúk sorolhatóak, akik valamilyen 

hivatalos minőségben, szemtanúkként jelen voltak az inkriminált eseményekkor. A kihallgatott 

három bábaasszony, akik – dr. Szánthó Kálmán tisztiorvos utasítására – részt kellett vegyenek a 

nők vizsgálatában, egybehangzóan cáfolták azokat a tanúvallomásokat, miszerint az érintetteknek 

teljesen meztelenre kellett vetkőzniük, és a vádlott közöttük mászkált volna. „A vádlottat a 

vizsgálatnál jelen lenni nem láttam, csak akkor jött be, amikor vizsgálat már nem volt.” – vallotta 

egyikük.84 

Kihallgattak két volt csendőr tiszthelyettest is. Hevesi József volt szarvasi törzsőrmester, aki 

mind a két deportáltakkal teli szerelvényt átkísérte Szolnokra, egyebek mellett azt vallotta, hogy 

„a vádlott velünk és a zsidókkal szemben is erélyes volt”, egyébként pedig amikor elindult az első 

szerelvény, jelen volt az orosházi szárnyparancsnok, dr. Rödönyi Tibor is, aki „nagyhangú és 

goromba magaviseletével fokozta a vádlott, és mindnyájunk idegességét és nagyban befolyásolta 

a csendőröket abban, hogy szigorú, és a deportáltakra nézve fájdalmas parancsait végre 

hajtsuk.”85 A szembesítés eredménytelen volt, egyébként a vádlott megjegyezte, hogy a tanú 

haragosa. (Érdekes módon Hevesit nem vonták felelősségre.) Szalók János volt főtörzsőrmester, 

aki 1944-ben öcsödi őrsparancsnokként szemtanúja volt mindkét szarvasi csoport 

bevagonírozásának és Szolnokra szállításának, úgy vallott, hogy „egyik esetben sem láttam, hogy 

a vádlott bárkit bántalmazott volna”86 és puska sem volt a vállán, mint ahogy azt néhány tanú 

korábban állította. 

Dr. Simkovics Mihály szarvasi főjegyző így vallott: „Vádlottat ismerem. Működésében 

kötelességtudó volt. Panaszt nem hallottam rá.” Amikor visszatértek a deportáltak, hallott 

panaszokról, „de akkor sem a vádlottra.”87 Dr. Demjén György szarvasi jegyző hasonlóképpen 

vallott. Két szarvasi lakos arról beszélt, hogy 1944 tavaszán Bódi elintézte, hogy Fischer Jenő 

csabacsűdi gazdatiszt és családja utazási engedélyt kapjon Budapestre. Vallomást tett egy 

levélkézbesítő is, aki szemtanúja volt annak, amikor az első transzportot bevagonírozták, és 

elszállították Szolnokra, de ő sem látott olyat, hogy Bódi bárkit bántalmazott volna. 

Végül mind a népügyész, mind a védő kérte még újabb tanúk kihallgatását, ám ettől a 

népbíróság elállt, és befejezettnek nyilvánította a bizonyítási eljárást. Ennek az eljárásnak azonban 

van némi „szépséghibája”. Egyfelől a nyilvánvalóan elfogult tanúkat (kettő kivételével) 

megeskették. Az egyik tanú bevallotta a kihallgatásakor, mielőtt behívták a terembe, a folyosón 

beszélgetett a korábbi tanúkkal. (Erre hivatkozva a vádlott és védője ellenezték a tanú 

megesketését, mert „a tanú vallomása aggályos, ellentétes állításai miatt”…88 A következő 

                                                 
83 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 46. 
84 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 50. 
85 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 40-41. 
86 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 60. 
87 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 52. 
88 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 36.  
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tanúval ugyanez volt a helyzet, mégis megeskették őt is.) Egyébként Reich Jenőné vallomásában 

találni egy figyelemreméltó megjegyzést: „Odakint, Németországban a tanúkkal nem beszéltük 

meg, hogy mit fogunk a vádlott ellen vallani.”89 Ez azért szaladhatott ki a száján, mert talán éppen 

az ellenkezője volt az igaz.  

1945. november 24-én a gyulai népbíróság Juhász-tanácsa meghozta az Nb.I.411/1945/12. 

számú ítéletét. Ebben a július 4. óta előzetes letartóztatásban lévő Bódi Ferenc volt csendőr 

főtörzsőrmestert bűnösnek találta az Nbr. 1440/1945. ME. számú rendelet 10. § 2. pontjába90 

ütköző „népellenes” bűntett elkövetésében, ezért főbüntetésül három év börtönbüntetésre, 

mellékbüntetésként pedig tíz év politikai jogvesztésre ítélte. (A szabadságvesztés-büntetésből 

négy hónapot és 20 napot kitöltöttnek vettek.) Az indokolásból és a „tényállás” terjedelmes 

leírásából is kiviláglik, hogy a védelem tanúinak vallomásait alig vették figyelembe az ítélet 

meghozatalakor. (Azt az aljas vádat azonban nem fogadták el, hogy a főtörzsőrmester jelen volt a 

nők vizsgálatánál!) Elgondolkodtató, hogy Bódi Ferenc azért úszta meg csak három évvel, mert a 

népbírák megítélése szerint csupán parancsot teljesített, „már pedig nem vitás, hogy a vádlottnak 

a vonatkozó parancsokat végrekellett hajtani, mert ellenkező esetben nem csak állását veszítette 

volna el, hanem bűnvádi eljárásnak is kitette volna magát” – szól az érvelés.91  

Az indokoláshoz két megjegyzést fűznék. Egyfelől, míg a Kalmár-tanács ítéletében nem 

vette tudomásul, hogy Sárközi Gábor is csupán parancsot teljesített, a Juhász-tanács a Bódi elleni 

ítéletben ezt elismerte. Másfelől ez utóbbi esetben az ítélkező tanács a Szarvas járási zsidóság 

deportálásáért – kimondatlanul is – főbűnösnek dr. Rödönyi Tibor századost, orosházi 

szárnyparancsnokot tartotta. (Őt a szegedi népbíróság – miután 1948 végén hazatért a szovjet 

hadifogságból – 1949-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte.) 

A népügyész az ítélet eltérő minősítése, és súlyosbítás végett fellebbezést jelentett be, ezért 

a népbírósági tanács az iratokat a népfőügyész útján felterjesztette a Népbíróságok Országos 

Tanácsának. Ott azonban az iratcsomó elakadhatott a bürokrácia útvesztőjében, vagy a tanácsok 

annyira leterheltek voltak, hogy nem tudtak foglalkozni az üggyel. Csupán másfél évvel később 

tárgyalták az ügyet, de időközben Bódi az előzetes letartóztatásból – ismeretlen okok miatt – 

1946. április 9-én szabadlábra került, ám egy április 18-i véghatározattal a paksi kapitányság 

rendőrhatósági felügyelet alá helyezte.92 

Mivel a fellebbezést a népfőügyész 1947. január 10-én visszavonta, az elsőfokú ítélet 

szeptember 26-án jogerőssé, és végrehajthatóvá vált. Csakhogy dr. Juhász Imre népbírósági 

tanácselnök előterjesztéssel élt, mert „szerinte a rendeletek tartalma, amelyeket a vádlott túllépett, 

nem lett pontosan megállapítva”, márpedig ellenkező esetben a vádlott fölmenthető lett volna. Ezt 

a NOT Hraskó-tanácsa93 1948. április 14-én a NOT.II.1207/20/1947. számú végzésével, azzal 

utasította el, hogy az elsőfokú ítéletben tévedtek, amikor háborús helyett „népellenes” bűntett 

elkövetése miatt ítélték el Bódit. A tanács megítélése szerint egyébként „a népbíróság nem az 

elítélt terhére, hanem annak javára követett el lényeges törvénysértést”.94 Ennek ellenére az 

elsőfokú ítélet mértékén nem változtattak. 

1947 végén Bódi még mindig rendőrhatósági felügyelet alatt állt. December 15-én ezt 

Mohai István alhadnagy, az Államrendőrség Tolnavármegyei Felügyeleti Körzet Szemlélője azzal 

                                                 
89 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 33. (Reich Jenőné) 
90 Népellenes bűntettben bűnös: „2. aki az 1939. évi szeptember hó 1. napját követő időben közhivatali 

ténykedése során a nép egyes rétegei ellen irányuló törvények és rendeletek végrehajtásában a számára előírt 

ténykedést túlhaladva, olyan tevékenységet fejtett ki, amely a személyes szabadságot vagy a testi épséget 

veszélyeztette vagy sértette, vagy egyes személyek vagyoni romlását elősegítette”. 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214 (Letöltve 2018. október 30-án.) 
91 MNL BML XXV. 12. fond, Nb. 411/1945. 71. 
92 ÁBTL, 3.1.9. V-81893, 5. 
93 Dr. Hraskó Gyulán kívül az alábbiak voltak tagjai a tanácsnak: dr. Frank László (előadó), dr. Bobos István, 

dr. Séra Károly és dr. Kindlovits Kálmán. 
94 ÁBTL, 3.1.9. V-81893, 48. 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214
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indokolta, hogy „mint csendőr személy a felszabadító orosz hadsereg elől nyugatra menekült, az 

ország területét elhagyva, Németországba ment ki. Mivel nem valószínű, hogy a csendőrségnél 

belenevelt nézetét a közeljövőben megváltoztatja, ezért a demokratikus államrend megóvása 

szempontjából nevezett további rendőri ellenőrzés alatt tartása szükséges és indokolt.”95 (A 

kiemelés – V. G.) Mielőtt Mohai ezt a határozatát meghozta volna, a paksi kapitányság vezetője 

arról tájékoztatta, hogy Bódi a jelentkezési kötelezettségének nem mindig tett pontosan eleget, 

ráadásul kapcsolatot tart fenn a község „jobboldali személyeivel”, ezzel „jelképezve azt, hogy a 

demokratikus államrendbe beilleszkedni nem akar.”96 

Bódi Ferenc volt csendőr főtörzsőrmester 1948. április 1-vel megkezdte börtönbüntetésének 

letöltését, de a rendőrhatósági felügyelet továbbra is fennállt, ezért a szekszárdi körzeti szemlélő 

arra kérte a gyulai törvényszéki fogház parancsnokságát, közöljék vele, hogy mikor szabadul, 

mert utána ismét ref. alá helyezik. Az 1948. április 27-i válaszból kiderül, hogy Bódi szabadulási 

ideje 1950. június 24. lesz. 1948. május 29-én azonban a szekszárdi kapitányság egy 

véghatározatával megszüntette a rendőrhatósági felügyeletét, tehát elméletileg 1950. június 24. 

után szabad ember volt – egy nem szabad világban. 

További sorsa az iratok hiányában nem ismeretes. Csupán annyi bizonyos, hogy csendőr 

múltja miatt őt is figyeltették 1956 után – egy fönnmaradt kérdőjegy szerint még 1987-ben is.  

                                                 
95 ÁBTL, 3.1.9. V-81893, 16. 
96 ÁBTL, 3.1.9. V-81893, 15. 


