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A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG ÉS A HOLOKAUSZT*

A magyar királyi csendőrség 1881 és 1945 között az egyik legfontosabb államhatalmi
szervezetként1 elsősorban a törvények és rendeletek betartatása céljából teljesített szolgá
latot vidéken; 1944 tavaszán-nyarán fő feladata a magyar zsidók százezreinek kifosztása,
koncentrálása és deportálása volt.
A csendőrség története, különösen a holokausztban játszott szerepe magyarországi
és külföldi történészek, túlélők, egykori csendőrök és még inkább politikusok körében
egyaránt vitatott. Nehezíti a történeti valóság megismerését, hogy a korabeli források
a magyar királyi csendőrségre vonatkozóan korlátozottan állnak rendelkezésünkre. A
mai napig nem tudjuk, hogy a csendőrkerületi iratok megsemmisültek-e, vagy csak lap
pangnak valahol. Pedig a magyar holokauszt történetének feldolgozásához szükséges az
egyes csendőrkerületek dokumentumainak feltárása.2 A történész a korabeli csendőr
ségi iratok hiányos volta miatt arra kényszerül, hogy egyrészt olyan közvetett forráso
kat használjon, mint a népbírósági perek, melyekhez egyébként nem egy esetben eredeti
forrásokat is csatoltak, másrészt a vidéki közigazgatási iratokat tárja fel, melyek között,
változó mennyiségben, csendőrőrsökről érkezett jelentések, a csendőrséggel történt leve
lezések iratanyagai is megtalálhatók. Különösen értékesek még témánk szempontjából a
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság jegyzőkönyvei, melyeket a hazatért túlélők
kel vettek föl.3 Nem feledkezhetünk meg a háború után keletkezett egyéb visszaemléke
zésekről sem. Természetesen a korszak feldolgozásakor mind a népbírósági perek ira
tait, mind a visszaemlékezéseket rendkívül óvatosan kell használni. Tanulmányunkban
a csendőrség két világháború közötti felépítésének ismertetetését, valamint a magyar
országi közigazgatási és közbiztonsági szervek kapcsolatának bemutatását követően a
csendőrség magyar holokausztban játszott szerepét elemezzük.
A rendszerváltozás (1989) óta született kevés számú szakirodalom4 és a korabeli for
rások alapján az biztonsággal megállapítható, hogy Adolf Eichmann és „zsidótlanítási
szakértői" miért éppen a csendőrségre számítottak első helyen a zsidók deportálásakor.
A csendőrség 1881-től, megalakulásától kezdve, szigorúan szervezett, katonai jellegű
közbiztonsági őrtestület volt. A legénység és tiszti állomány egyaránt erőteljes katonai
* A tanulmány a washingtoni United States Holocaust Memorial Museum, valamint az Országos
Tudományos Kutatási Alap T 043604 számú pályázata támogatásával készült.
1
L. az 1881:11. tc-t a csendőrségi legénység állományának kiegészítéséről és az 1881:111. te-1 a közbiz
tonsági szolgálat szervezéséről. Magyar Törvénytár, Budapest, 1896. 4-5. o., valamint az Ideiglenes Nemzeti
Kormány 1690/1945. ME. sz. rendeletét a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről.
Magyar Közlöny, 1945. május 10. 26. szám, 3-4. o.
2
Az V. cscndőrkcrülct „zsidótlanítására" 1. Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. (A továbbiakban: Molnár, 1995) Budapest, 1995.
3
A Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) jegyzőkönyveinek őrzési helye: Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár (MZSML). Kutathatóságukat nagyban könnyíti, hogy 2004 júniusa óta weboldalon is
elérhetők: www.dcgob.hu.
4
Csapó Csaba: A magyar királyi csendőrség története 1881-1914. (A továbbiakban: Csapó, 1999.) Pécs,
1999.; Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség története 1938-1945. Budapest, 2000.; Kaiser Ferenc: A
magyar királyi csendőrség története a két világháború között. (A továbbiakban: Kaiser, 2002.) Pécs, 2002.
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kiképzésben részesült. Ebbe az első világháborút követően beletartozott a feltétlen kor
mányzóhűség is. A csendőreskü szövegében előbb a Horthy Miklós kormányzó iránti
hűség szerepelt, azt követte a magyar alkotmány és törvények iránti hűség.5 E mellett
fontos még megjegyeznünk, hogy kifejezetten végrehajtó testület volt. Tagjai elsősorban
paraszti származású fiatalokból verbuválódtak. Számukra a csendőrséghez való tartozás
felemelkedést, létbiztonságot, nyugdíjas állami állást jelentett.6
A vidéki közigazgatás vezetői a városokban a rendőrségre, a megyék egyéb terü
letein, a járásokban, falvakban a csendőrségre támaszkodtak. A csendőrség szervezeti
felépítése nem a vármegyei beosztáshoz igazodott, hanem a honvédség felépítését, il
letve az országos honvédkerületi beosztást követte. A két világháború közötti időszak
ban Magyarország területét először hét honvéd- illetve csendőrkerületre, majd a területvissza-csatolásokat követően, 1941-1944 között tíz csendőrkerületre osztották. (Lásd a
térkép mellékletet, 929. o.) Kárpátalja és Észak-Erdély területén jött létre a VIII. illetve
a IX. és X. csendőrkerület. Eltérően a rendőrségtől, amely a belügyminisztérium fel
ügyelete alá tartozott, a csendőrség a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztéri
um kettős irányítása alatt állt. Közbiztonsági szempontból a tíz csendőrkerület az egyik
belügyi államtitkár alá tartozott, fegyelmi és kiképzési szempontból pedig a honvédelmi
minisztérium alá tartozó csendőrségi felügyelő ellenőrizte a csendőrtiszteket, és altiszte
ket. Alapvető különbség volt a két közbiztonsági szerv között, hogy a rendőrség rendőri
hatóság és rendőri közeg is volt egyben, azaz egy város rendőrkapitánya például kiad
hatott rendeletet, határozatot önálló hatáskörben. A csendőrség azonban kizárólag vég
rehajtó szervként működött, utasításokat kaphatott első fokon a járási (főszolgabíróktól),
másodfokon a vármegyei elöljáróságtól (al- és főispánoktól), vagy legfelsőbb szinten a
belügyminisztertől, illetve az illetékes belügyi államtitkártól. Egy-egy csendőrkerületbe
3-4 vármegye tartozott teljes egészében, illetve 2-3 vármegye részben. A mellékelt táb
lázat (931. o.)a csendőrség szervezeti felépítését mutatja be. A kettős felügyelet mellett
a táblázatban az is látható, hogy egy-egy csendőrkerület alá 3-4 csendőrosztály tarto
zott, ezek alatt 3-4 csendőrszárny volt, a csendőrszárnyak alatt 2-4 szakasz működött,
és végül a csendőrszakaszoknak 3-6 csendőrőrs volt alárendelve.7 Ténylegesen egy-egy
csendőrőrs átlag 2-4 falu rendjét felügyelte.8 Ez a hálózat volt az, amely alapvetően 1944ben a zsidók összegyűjtését és deportálását végrehajtotta. A csendőrkerületekhez 1930tól nyomozó alosztályok is tartoztak.9 Ezek feladata volt a vagyon és élet elleni bűncse
lekményekben folytatott nyomozás mellett a politikai ügyek kivizsgálása is. Finta Imre
csendőrszázados például, aki 1944 tavaszától az V (szegedi) csendőrkerület nyomozó
alosztályának volt a vezetője, a kóbor cigányok által elkövetett bűncselekmények speci
alistájaként, több cikket írt a Csendőrségi Lapokban e témáról.10 A nyomozó alosztályok
különválasztva nyomoztak a jobboldali (mint például a Szálasi Ferenc vezette, többször
5

A csendőreskü szövegét közli: Kaiser, 2002. 168. o.
Csapó, 1999. 66-83., 97-105. o.; Kaiser, 2002. 110-114. o.
7
A csendőrség szervezeti felépítését bővebben 1. Kaiser, 2002. 55-64. o.
8
Ha nem is volt minden községben csendőrőrs, valamennyiben biztosítani kellett csendőrpihenő helyisé
get. L. bővebben Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás. Budapest, 1942. 265. o.
9
A 71.464/1930. számú belügyminiszteri rendelet értelmében 1930-ban állították fel a budapesti, szom
bathelyi, szegedi és debreceni nyomozó alosztályokat, majd 1931-ben a pécsit, 1932-ben a székesfehérvárit és
miskolcit. A terület-visszacsatolásokkal természetesen a nyomozó alosztályok száma is tízre emelkedett.
10
Fintáról részletesen 1. Karsai Lászlóik, cigánykérdés magyarországon 1919-1945. Ut a cigány
Holocausthoz. Budapest, 1992. 37., 43., 54., 85. o.
6
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betiltott, ám különféle nevek alatt mindig újjáalakuló hungarista mozgalom) és a balol
dali, illetve nemzetiségi mozgalmak ügyeiben, és külön figyelték a zsidó szervezeteket,
cionista mozgalmakat." 1944-ben elsősorban a zsidók vagyona után kutattak a nyomozó
alosztályok tisztjei.
Fontos szerephez jutottak 1944-ben a központi irányítás alatt levő csendőriskolák is.
Ahol a csendőrkerületek segítségre szorultak, ott a csendőr-tanzászlóaljak tanulóit vetet
ték be. Ugyanakkor a csendőrség a „rendőrség hátvédjeként" nem egy esetben a városok
közbiztonságának biztosításában is közreműködött.12 Pinczés Zoltán szerint „A csendőr
ségnek a városokban való fellépése mindig igen eredményes, amiben nem kis része van
annak, hogy a városi közönségre a szokatlanság erejével is hat."13
A csendőrség két világháború közötti tevékenységét értékelve egyik oldalról azt ál
lítják, hogy a csendőröket a lakosság kifejezetten szerette, hiszen rendet tartottak.14 A
másik megközelítés szerint viszont ellenkezőleg, a csendőrség brutálisan végezte dol
gát, féltek tőle az emberek.15 Azt viszont a csendőrség bírálói is elismerik, hogy a rend
fenntartása, a bűnözők elrettentése és/vagy elfogása szempontjából a csendőrség hatéko
nyan működő, korrupciótól mentes szervezet volt. Ez utóbbi szempontot azért is érdemes
kiemelni, mert miközben például Romániában a holokauszt idején a gazdagabb zsidók
viszonylag könnyen meg tudták vesztegetni a csendőröket, Magyarországon az ilyesmi
szinte reménytelen volt.
1936-ban Kozma Miklós belügyminiszter berlini látogatása alkalmával a csendőrség
tevékenységével kapcsolatban német részről elhangzó azon vádra, hogy a csendőrség
rendkívül brutálisan lép fel a magyarországi német kisebbséggel szemben, a követke
zőket mondta: „Minden további nélkül elismerem, hogy Magyarországon a csendőrség
többször üt és pofoz, mint Nyugaton. Ez már nálunk így van, de nem a német kisebbséget
pofozza, hanem a megpofozottak között akad kisebbségi is. A felháborodás jogos lenne,
ha a magyarok nem kapnának, de higgyék el, hogy a magyarországi csendőr-pofonok
fajra és felekezetre való tekintet nélkül csupán az esetek szerint durrannak el".16 Tegyük
hozzá, hogy ezek a pofonok úgy durrantak, hogy a csendőrök sokszor ugyanazért hol di
csérték, hol ütötték a parasztot, akit így bizonytalanságban tartottak, hisz nem tudhatta,
mikor miért kapja a pofont.
A csendőrök vallatási módszerével kapcsolatban álljon itt két példa. 1936-ban egy bába
asszony ellen feljelentés érkezett. A csendőrök az asszonyt székre fektették, száját betöm" Vitéz Scllyey Vilmos szavai szerint a „nyomozó alosztály tulajdonkeppen egy a rendesnél nagyobb lét
számú őrs, melynek azonban csendőrtiszt a parancsnoka, működési területe pedig nem egy őrskörlctre, hanem
az egész cscndőrkcrülct területére terjed ki." Vitéz Sellyey Vilmos: A csendőr nyomozó alakulatok szervezete
és szolgálata. In: A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936. 424. o. Megjegyzendő, hogy a szakirodalom
mal ellentétben a fellelhető korabeli dokumentumok, nyomozati jelentések szerint a Független Kisgazdapárt
és egyéb földműves és földmunkás pártok megfigyelése nem a baloldali megfigyeléseknél, nyomozásoknál
találhatók, hanem a jobboldalnál. Hollós Ervin: Rendőrség, csendőrség, VKF 2. (A továbbiakban: Hollós,
1971.) Budapest, 1971. 99. o., Kaiser, 2002. 58. o.
12
Pinczés Zoltán: Csendőrség és a közigazgatás. In. A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936. 409. o.
» Uo.
14
L. Kövendy Károly: Magyar királyi csendőrség. A csendőr békében, háborúban és emigrációban. 1881—
1945. Toronto, 1973. Vitéz H. A. százados például a következőket írta: „kezdetben a magyar nép maga óvatos
és talán bizalmatlan is volt csendőreinkkel szemben ... De ahogy telt az idő ... megszerette, mert ha öröme
volt, a csendőr is osztozott örömében, de ha bajba került, nyugodtan fordulhatott hozzá felvilágosításért,
segítségért." I. m. 46. o.
,s
Hollós, 1971. 83-126. o. L. még MZSML 3524., 3532., 3533., 3551., 3555. számú DEGOB jegyzőkönyvek.
16
Magyar Országos Levéltár (OL), K 429. Kozma Miklós naplója, 1936.
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ték és a talpát bikacsökkel ütlegelték. Lányának a tűző napon egy lábon kellett állnia egész
nap. Az asszony nem ismerte be „bűnösségét".17 1937-ben egy cigányasszony a belügymi
niszternek panaszolta táviratban: „Szíveskedjék intézkedni, mert a fiamat, Kolompár Jóska
Polco[t] elvitték a böhönyei csendőrök. Annyira kínozzák, hogy már alig piheg."18
Tény, hogy a csendőrpofonok árnyékában rend és fegyelem volt vidéken, de a szű
kösen rendelkezésre álló dokumentumokból az is kiderül, hogy voltak, akik olyan „be
csületsértő kijelentést" tettek a csendőrökre, mint például „piszkos gazemberek", vagy
„Zsandárok, az anyátok k... hétszentségét, ganéjok, gyertek ide; most írjatok fel. ...
Mocskos csendőrök".19 Egy rétszilasi napszámost nemzetgyalázás miatt jelentette fel
az előszállási őrs járőre a budapesti királyi ügyészségnél, mert azt „hangoztatta: »Csak
ezen a piszkos, gazember Magyarországon lehet megcsinálni, hogy ilyen nagy munka
időben az ember nyakára küldik a csendőröket. Inkább kenyeret adnának a helyett, hogy
az embert állandóan zaklatják.«"20 A csendőrnyomozók jelentései között még 1943-ban
is olvashatók olyan „jelszavak" mint például: „A csendőrök között sok a rongy ember,
mert ártatlanul jelentik fel az embereket".21 1942 nyarán Keresztes-Fischer Ferenc bel
ügyminiszterhez olyan panasz érkezett, hogy több főszolgabíró a járása területén műkö
dő csendőrőrsökhöz felhívást intézett, „hogy az őrsök a kihágási feljelentések megtéte
le előtt mérlegeljék azt, hogy a cselekmény súlya indokolja-e az eljárás lefolytatását és
tartózkodjanak az utóbbi időben követett attól a gyakorlattól, hogy tömegesen tesznek
feljelentést egészen kis jelentőségű kihágások miatt".22
A csendőrségi iratok közül - a német megszállás előtti időszakból - eddig egyetlen
olyan irat került elő, amelyben pozitív megnyilatkozás olvasható a csendőrökkel kap
csolatban. Meskó Zoltán szélsőjobboldali országgyűlési képviselő 1938. május 8-án
Tiszaszőlősön és Tiszaörsön tartott beszédeiben Fábián Béla parlamenti felszólalására
reagálva „védelmébe vette a csendőrséget", alaptalan vádnak minősítve Fábián támadá
sát, miszerint „a csendőrök ütik a dolgozó falusi népet."23
Az iratok hiányos voltából adódóan nehéz nyomon követni, hogy a megszállás előtti
években hogyan léptek fel a csendőrök az izraelita vallású, illetve a zsidónak minősített
magyar lakossággal szemben. Azt tudjuk, hogy csendőrnek zsidót nem vettek fel, tisztje
ik között pedig értelemszerűen a fehér hollónál is ritkább volt a zsidó, vagy zsidó vallású
feleséggel, rokonsággal" rendelkező személy.24
17

OL K 150. Belügyminisztérium általános i., XX. kútfő, 3. tétel, 164.325/1937. 4513. csomó
Uo. 166.954/1937. 4506. csomó és 165.729/1937. 4509. csomó Az adott csendőrkerületi parancsnokságok
mindkét esetben ügyészei vizsgálatot indítottak a nyomozás szabályosságára vonatkozóan, és mindkét esetben
elfogadták az őrsparancsnokságok jelentéseit, miszerint „szabálytalanság nem történt a nyomozás során".
19
Uo. 156.428/1938. 4511. csomó és 156.308/1938. 4507. csomó. Előbbi esetben 25 pengő büntetést szab
tak ki, utóbbiban első fokon 4 hónapot, majd jogerősen nyolc nap fogházat.
20
OL K 149. BM réservait i. 651. f. 6. 11.382/B.kt. 1938.
21
Uo. 4837/B.kt. 1943.
22
Baranya Megyei Levéltár (BML), pécsi járás (j.) főszolgabírájának (főszolgb.) iratai (i.) 5288/1942.
Kcrcsztes-Fischcr belügyminiszter alispánokhoz intézett felhívásában úgy ítélte meg a csendőrőrsök tevé
kenységét, hogy nem túlbuzgóságról van szó, hanem a háborús helyzetből adódó korlátozások, tiltó rendeletek
száma szaporodott, és ebből következően a kihágások száma is növekedett. Ezért szigorúan felszólította az
alispánokat, hogy utasítsák a főszolgabírókat, „hogy a m. kir. csendőrség feladatainak lelkiismeretes ellátást
akadályozó mindennemű rendelkezés kiadásától tartózkodjanak".
23
OL, K 149-651. f. 7. 7273/B.kt. 1938.
24
Eddigi kutatásaink során mindössze egyetlen olyan iratot találtunk, mely szerint a csendőr-tiszthelyet
tes és felesége is izraelita vallású volt. OL K 150. XX. 2. 545.519/1943. 4498. csomó. Az 1939. IV. t e , az ún.
második zsidótörvény megjelenését követően - számos irat tanúsága szerint - szigorúan ellenőrizték, hogy
18
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Mindössze az 1938-as év januárja és szeptembere közötti időszakából maradt fenn a
csendőrség közbiztonsági tevékenységéről összesítő kimutatás.25 A feljelentettek száma a
fenti időszakban következő volt: januárban 19 704, februárban 20 417, márciusban 21 797,
áprilisban 22 558, májusban 29 528, júniusban 28 298, júliusban 41 947, szeptemberben
20 807, októberban 13 257 fő.
Az űrlapok büntetendő cselekmények szerint bontják a feljelentéseket. Államfő-sér
téssel 361 főt, a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló bűn-tet
tekkel és vétségekkel 590 főt jelentettek fel. Ugyanebben az időszakban a baloldali moz
galmak megfigyeléséről szóló heti jelentések szerint kormányzósértésért négy, a magyar
nemzet megbecsülése elleni vétséggel öt izraelita lakost jelentettek fel a csendőrök az il
letékes ügyészségnél.26 Feltehetően ez utóbbi cím alá tartozott a nemzetgyalázásért felje
lentett hat izraelita is.27 Nyilvánvalóan nem szerepel minden izraelita a baloldali mozgal
makról szóló jelentésekben, mégis megállapítható, hogy az országos adatokat figyelembe
véve igen alacsony az izraelita lakosokkal szemben tett feljelentések száma. Ugyanakkor,
még abban az esetben is, ha feltételezzük, hogy kisebb súlyú bűncselekmények esetében
ugyanazt a személyt többször is feljelenthették, az ország összlakosságához képest rend
kívül magasnak tűnik a csendőrök által 1938 nyolc hónapjában feljelentett, jóval több,
mint 200 000 személy.28
A jobboldali mozgalmak megfigyeléseiből az derül ki, hogy az 1938-as évben 13 eset
ben történt jobboldali zsidóellenes megmozdulás, ezek közül három ügyben tettek felje
lentést a csendőrök, a többit csak ismertették.29
A vidéki közigazgatási iratokból árnyaltabb képet kapunk a feljelentések körül
ményeiről, hiszen azokat a csendőrőrsök legalsó szinten a főszolgabírákhoz intézték.
Általában a nyomozást bizalmas értesülésre alapozva kezdték meg a csendőrőrsök. A
bűncselekmény legtöbb esetben árdrágítás vétsége volt, pontosabban ártúllépés. Ezek
között zsidók és keresztények egyaránt találhatók. Legtöbben a nyomozás során arra hi
vatkoztak, hogy nem ismerték a hivatalosan megállapított árat.30
A vidéki közigazgatási vezetők és a csendőrőrsök közötti kapcsolatra jó példa egy
pécsváradi zsidó kereskedő feleségének személyazonossági igazolvány iránti kérelme, aki
nek ügyében a csendőrőrs-parancsnokság javaslata alapján első és másodfokon is elutasító
véghatározatot hoztak. 1942. november 26-án érkezett a kérvény a pécsváradi főszolgabí
róhoz, aki azonnal „bizalmas" nyomozást rendelt el „nevezett zsidó személy" ellen, hogy az
illetőnek miért van szüksége az igazolványra, és „véleményes jelentést" kért a helyi csend
őrőrs-parancsnokságtól, hogy állambiztonsági szempontból kiadható-e az igazolójegy.31 A
pécsváradi őrs parancsnoka 1942. december 3-án jelentette a főszolgabírónak, hogy a zsidó
van-c zsidó származású, vagy zsidó feleséggel rendelkező csendőrtiszt az állományban. A feltárt iratok közt
egyetlen ilyen eset sem fordult elő.
25
OL K. 150. XX. 2. 570.008/1939. Az augusztusi összesítés nem található az iratcsomóban.
26
OL K 149-651. f. 6. 5. doboz. Az 1938-as évvel ellentétben az 1939-1941 közötti jelentések nem rész
letezik a feljelentések okát, 1942-től pedig csak „jelszavakat" sorolnak fel, amik elhangoztak baloldali beál
lítottságú egyénektől.
27
Ncmzctgyalázásnak minősült például az, hogy egy ünnepségen az izraelita cukorkaárus ülve maradt a
Hiszekegy és a Himnusz alatt. OL K 149-651. f. 6. 10.006/B.kt. 1938.
28
Az összesítés végeredménye: 218 313 fő.
29
OL K 149-651 f. 7. 2. doboz. Szintén csak ismertették az egyes jobboldali pártok rendezvényein elhang
zott zsidóellenes kijelentéseket, felszólalásokat.
30
L. például BML pécsváradi j . főszolgb. i. 6366/1942., pécsi j . főszolgb. i. 6165/1943., 7208/1943., 8189/1943.
31
BML pécsváradi j . főszolgb. i. 802/1943.
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kereskedő felesége azért kérte az igazolójegyet, mert „a zsidókat a jelenlegi helyzettel kap
csolatosan fokozottan ellenőrzik", így esetleges utazása során személyazonosságát szeret
né igazolni. Hegedűs főtörzsőrmester azonban állambiztonsági szempontból nem tartotta
kívánatosnak az igazolvány kiadását, mondván: „az ország összes zsidója a tengelyhatal
makkal, a jelenlegi katonai és politikai helyzettel ellenszenvez, ez irányban másokban is el
lenszenvet és bizalmatlanságot igyekeznek szítani", s a jelen esetben kérelmező „zsidónak
a szabad mozgását nagymérvben megkönnyítené" az igazolvány. A főszolgabíró, fenti ér
veket elfogadva, elutasította a kérelmet. Az asszony azonban december 18-án, fellebbezési
jogával élve, a Baranya megyei alispánhoz fordult: „Tény és való az, hogy zsidó vagyok,
azonban ellenem büntetőeljárás nem volt folyamatban, büntetve nem voltam, nemzethűségi szempontból ellenem soha kifogás nem merült fel". Horváth István alispán a főszol
gabírói döntést 1943. február 2-án indoklás nélkül változatlanul hagyta. Határozata ellen
fellebbezésnek nem volt helye, azonban felülvizsgálati kérelemmel lehetett élni a belügy
miniszterhez.32 Az iratok közt nincs nyoma, hogy az asszony élt volna ezzel a jogával. Azt
viszont tudjuk, hogy őt, férjét valamint a többi pécsváradi zsidót 1944. május 15-én „át
vételi elismervény" ellenében Hegedűs főtörzsőrmester „sérelem és panasz nélkül" átadta
a mohácsi gettóban az ottani zsidó hitközség vezetésének.33 A mohácsi gettóból Pécsre, a
Lakits-laktanyába szállítottakat 1944. július 4-én és 6-án deportálták Auschwitzba.34
A fenti példából kiderül, hogy a csendőrőrs a főszolgabírótól kapott utasítást. Ugyan
akkor az is nyilvánvaló, hogy a csendőrőrs parancsnokának véleménye egyértelműen
hatással volt a közigazgatási vezetők döntésére első és másodfokon egyaránt.
Meg kell még jegyeznünk, hogy a német megszállás előtt a terület-visszacsatolások
alkalmával, 1941 nyarán a kőrösmezei deportálások és 1942 januárjában pedig a délvi
déki razziák során volt alkalmuk a helyi zsidóknak negatív tapasztalatokat gyűjteni a
csendőrökről. A háború után az egyik kárpátaljai túlélő emlékei szerint „1939-ben ami
kor a magyarok bejöttek, kezdődtek a zsidóellenes intézkedések, éspedig az iparenge
délyek megvonásával, amelyet a csendőrség szigorú eszközökkel hajtott végre. Ütöttek,
vertek bennünket."35
Általában megállapítható, hogy a csendőrséget a szigor, a fegyelem, néhány kivételtől
eltekintve a száz százalékos végrehajtás jellemezte Magyarország német megszállását
megelőzően és azt követően egyaránt. Az 1944. március 19-én Magyarországra érke
ző Eichmann-kommandó tehát - mint már említettük - első helyen a csendőrségre szá
míthatott a „zsidótlanítás" végrehajtásakor. Maga Kaltenbrunner, az RSHA (Birodalmi
Biztonsági Főhivatal) vezetője már az első napokban annak a véleményének adott han
got, hogy „saját munkaterületén nehezen tudna a magyar rendőrség és csendőrség közre
működéséről lemondani."36
Horthy Miklós kormányzó az ország megszállása ellenére a helyen maradt, az új kor
mányt is ő nevezte ki, a parlamentet sem oszlatták föl. 1944. március 22-én - Edmund
Veesenmayer birodalmi teljhatalmú megbízott, Horthy és a szélsőjobboldali politikusok
32

BML pécsváradi j . főszolgb. i. 802/1943.
Uo. 2980/1944.
Bővebben 1. Molnár Judit: „Hazafias tisztelettel" Zsidók ós nem zsidók Pécsett a holokauszt idején. In:
Tanulmányok a holokausztról II. (Szcrk.: Randolph L. Braham.) Budapest, 2002. 257-272. o.
35
MZSML DEGOB 622. jegyzőkönyv.
36
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944. (Szerk.:
Ránki György - Pamlényi Ervin - Tilkovszky Lóránt - Juhász Gyula) (A továbbiakban: Wilhelmstrasse,
1968.) Budapest, 1968. 795. o.
33
34
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tárgyalásainak eredményeként - Sztójay Döme vezetésével megalakult az új kormány.
Jaross Andor belügyminiszter javaslatára Horthy március 24-én kinevezte Baky László
nyugállományú csendőr őrnagyot, a Magyar Nemzetiszocialista Párt országgyűlési kép
viselőjét a csendőrségért és rendőrségért felelős belügyi államtitkárrá, majd április 8-án
a hírhedt antiszemitának számító Endre Lászlót, Pest vármegye alispánját a közigazga
tásért felelős államtitkárrá.37 Május 13-án a belügyminiszter Endre hatáskörébe utalta
a „zsidók kitelepítésével és táborokban elhelyezésével kapcsolatban felmerülő és más
osztály ügyköréhez nem tartozó ügyeket is."38 1944. március 29-től a minisztertanácsi
üléseken sorozatban kezdték tárgyalni és elfogadni a zsidó vonatkozású rendeleteket.39 A
helyi közigazgatás, rendőrség, csendőrség számára a folyamatosság látszata fennmaradt,
a rendeleteket, utasításokat még az emberségesebb részük is végrehajtotta. Veesenmayer
azonban nem bízott a helyi közigazgatásban, ezért több alkalommal is követelte a főis
pánok lecserélését.40 Jaross Andor belügyminiszter számára a politikai megbízhatóság
volt a fő szempont, ezért általában nem csak a főispánokat cserélte le magyar megújulás
párti megbízható emberekre, hanem alsóbb szinten a polgármestereket, főszolga-bírákat
és szolgabírákat is.41 Csendőrök leváltására, áthelyezésére vonatko-zóan lényegesen ke
vesebb dokumentum áll rendelkezésünkre. Mindenesetre figyelemre méltó Hajnácskőy
Lászlónak, a IV. (pécsi) csendőrkerület parancsnokának javaslata, miszerint három csend
őrtiszt leváltását illetve áthelyezését javasolta a belügyminiszternek, „mert nem lehet az
zal számolni, hogy a zsidók ellen hozott rendszabályokat a csendőrtiszttől most megkö
vetelt odaadással és kezdeményező lelkesedéssel hajtják végre".42 Hajnács-kőy javaslata
arra enged következtetni, hogy voltak csendőrtisztek, akik nem értettek egyet a zsidók
elleni intézkedésekkel. Másfelől magának a csendőrkerületi parancsnoknak a „lelkese
dését" is érzékelhetjük a szövegből. Hajnácskőy perében nem tagadta, hogy a zsidóság
gettósításával kapcsolatban számos parancsot adott ki, és alá-rendeltjeitől megkövetelte
a „legszigorúbb fegyelmet". Faragho Gábornak, a csendőrség felügyelőjének utasítására
elrendelte, hogy „az öntevékenységet támogassák és az önkényeskedést üldözzék, de ha
a helyzet megköveteli, hogy az utasításokat alaki szempontból, a cél érdekében át kell
hágni, akkor a parancsnokok az alárendelteket vegyék parancsnoki védelembe".43
37
Baky László és Endre László kinevezését 1. Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi
zsidóüldözés történetéhez. 1. k. (Szcrk.: Benoschofsky Ilona - Karsai Elek.) (A továbbiakban: Vádirat, 1.)
Budapest, MIOK 1958. 43., 169. o. Az államtitkárok felügyelete, irányítása alá tartozó BM osztályok felsoro
lását 1. Magyarország tiszti cím- és névtára, 1944. Budapest, 1944. Pótfüzet 17.
38
1944. május 13-án jelent meg Jaross Andor belügyminiszter aláírásával a BM XV/3410. sz. elnöki
rendelet, amely a XXI/b. alosztály keretében külön szolgálatot létesített a „zsidók kitelepítésével és táborok
ban elhelyezésével kapcsolatban felmerülő és más osztály ügyköréhez nem tartozó ügyeknek dr. vitéz Endre
László államtitkár úr közvetlen utasítása alapján történő intézésé"-rc. Ennek vezetőjévé Molnár Zsigmond
miniszteri segédtitkárt neveztek ki.
39
A rendeletek jelentős részét közli Vádirat L, Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarorszá
gi zsidóüldözés történetéhez. 2. k. (Szcrk.: Benoschofsky Ilona - Karsai Elek) Budapest, MIOK I960., 3. k.
(A továbbiakban: Vádirat 3.) (Szcrk.: Karsai Elek.) Uo. 1967.
40
Wilhclmstrasse 1968. 824., 837., 845. o.
41
Erről bővebben 1. Molnár Judit: Csendőrök, rendőrök, hivatalnokok és a Soá. In: Magyar megfon
tolások a Soáról. (Szcrk.: Hatnp Gábor - Horányi Özséb - Rábai László) Budapest-Pannonhalma, 1999.
124-133. o. Pontos adatokhoz csak a Budapesti Közlöny, a korabeli napilapok és a vidéki közigazgatási iratok
feltárásával juthatunk. További kutatások kellenek annak tisztázására is, hogy összesen hány csendőr kérte
nyugállományba helyezését, vagy jelentett beteget a német megszállás után. Nem tudjuk pontosan, hogy hány
csendőrt váltottak le, illetve helyeztek át 1944-ben.
42
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁSZTL), V-146.147 Hajnácskőy László népbírósági perc.
43
Uo.
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A fenti rendelet meglehetősen tág teret ad arra vonatkozóan, hogy kit kell parancsnoki
védelemben részesíteni. „Alaki szempontból" vajon milyen minősítést érdemelnek azok
a csendőrök, akik Szigetváron „a zsidók gazdagabb részét... egyenként kivitték [ti.: a zsi
nagógából] ... nőket, férfiakat is közösen és puskatussal, rugdosással kényszerítették arra,
hogy mondják el, hová tették az aranyat és pénzüket".44 Ugyanitt - tehát a Hajnács-kőy
felügyelete alá tartozó területen - történt: „...A kínzások ideje alatt szemtanúja voltam
annak, hogy az egyik csendőr bejött közénk, és F. ruhakereskedőnek az unokáját, 5 éves
kisfiút nyakánál fogva felemelte és közölte az öregekkel, hogyha az aranyat nem adják
elő, akkor a gyermeket élve bedobja a WC-be".45
Német részről tehát nem igényelték a személycseréket, sőt - mint már utaltunk rá - első
helyen a csendőrségre számítottak a „zsidókérdés rendezése" terén. Maga Faragho Gábor
is megerősítette a háború utáni népbírósági perekben tett tanúvallomásaiban, hogy a ma
gyar zsidók deportálásában az elsődleges szerep a magyar királyi csendőrségnek jutott.46
Ugyanakkor tény, hogy a német megszállást követően több csendőr-őrsparancsnok
ságról is rutinjelentések érkeztek a közigazgatási vezetőkhöz, miszerint a német katonák
izraelita családok házaiba törnek be és fosztogatnak.47 Ezekben az ügyekben nyílt nyo
mozást nem folytattak ugyan, de a német katonai parancsnokságot értesítették, ahonnan
azt a választ kapták, hogy „az ügy nem marad megtorlatlanul és szigorú parancs lett
kiadva a német katonáknak, hogy mindenféle tárgy elvitelétől tartózkodjanak, mert aki
az elvitt tárgyakat nem viszi vissza, ahonnan elvitte, az szigorúan meg lesz büntetve".
Nem egy deportálásból Magyarországra visszatért üldözött úgy emlékezett vissza, hogy
a német katonaság rendesen viselkedett a lakossággal, viszont annál durvábbak voltak a
Gestapo-ügynökök.
Ahhoz tehát, hogy az Eichmann által vezetett alig 150 emberből álló kommandó48
végre tudja hajtani a magyarországi „zsidótlanítási" akciót, feltétlenül szüksége volt a
magyar közigazgatási és rendőri valamint csendőri szervek támogatására, aktív közremű
ködésére. Az akció végrehajtásában Eichmann-nak „kiváló" partnere volt a két belügyi
államtitkár, Endre László és Baky László. Az államtitkárok mellett magyar részről a
zsidók összegyűjtésében és deportálásában talán Ferenczy László csendőr alezredes ját
szott még fontosabb, közvetlen irányító szerepet. Őt március végén nevezte ki a csend
őrség felügyelője, Faragho Gábor összekötő tisztté a csendőrség és a német biztonsági
rendőrség között.49 Endre, Baky és Ferenczy tökéletesen együttműködtek Eicmann-nal
és embereivel. Előzetes egyeztető tárgyalásokat követően április 7-én értekezletet hívtak
össze a belügyminisztériumban, ahol „szigorúan bizalmasan" tájékoztatták a megjelen
teket, hogy az országot rövid időn belül megtisztítják a zsidóktól.50 Ezen az értekezleten
még nem hangzott el az, hogy az országból ki fogják szállítani a zsidókat. Ugyanakkor
tény, hogy az értekezleten részt vevő Halász Géza miniszteri tanácsos feljegyzésének
44

ASZTL V-20139. Cscthc Miklós népbírósági pere.
Uo.
L. például Budapest Főváros Levéltára (BFL) B 18.167. Czigány József népbírósági perc.
47
Bács-Kiskun Megyei Levéltár (BKML), kalocsai j . főszolgb. i. 2029/1944., 2140/1944.
48
Az Eichmann-kommandó létszámát a szakirodalom többsége 150-200 főre becsüli. Vági Zoltán kuta
tásai szerint ebbe a létszámba a titkárnők és sofőrök is beleértendők. L. Vági Zoltán: Endre László politikai
pályája 1919-1945. Szélsőjobboldali elit, közigazgatási apparátus, zsidókérdés. Budapest, 2003., PhD. diszszertáció, 150-151. o.
49
ÁSZTL V-79.348. Ferenczy László népbírósági perc.
50
Az értekezleten elhangzottakról részletesen 1. Vádirat 1. 123-124. o.
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első mondata szerint „Baky államtitkár közli, hogy a kassai csendőrkerület területéről a
zsidók a közeljövőben ki lesznek telepítve."51 Nehezen hihető, hogy egy csendőr-kerületnyi, zömmel „galíciáner" zsidót az országon belül egy másik csendőrkerület területére
szándékoztak volna vinni. Feltevésünket megerősíteni látszik Czigány József (a csendőr
ség központi nyomozó parancsnoka 1944-ben) háború utáni vallomása a politikai rend
őrségen: „A német bevonulás utáni napokban értesültem Nyitrai cs[endőr] szds-tól, aki
Bakynál vacsorázott, hogy Baky említette, hogy rövidesen sor fog kerülni a zsidók összeszedésére, gettózására, majd Németországba vitelére. Azonnal jelentettem Faraghónak.
Ugyanezt jelentette Kudar is, akinek Endrénél volt bizalmi embere."52
Az értekezleten kiosztott bizalmas rendelet szövege szerint „a zsidóságot nemre
és korra való tekintet nélkül a kijelölt gyüjtőtáborokba kell szállítani. Városokban és
nagyobb községekben később a zsidóság egy része a rendészeti hatóságok által kijelölt
zsidóépületekben, illetőleg gettókban nyer elhelyezést."53 A zsidók összeszedése a terü
letileg illetékes rendőrség és csendőrség feladata volt. Szükség esetén a csendőrségnek
karhatalmi segítséget kellett nyújtania a városokban a rendőrség számára. A fogolyként
szállítandó zsidók 14 napi élelmet és 50 kg poggyászt vihettek magukkal. Az összeszedési sorrendet csendőrkerületenként határozták meg. Először az ország keleti részét,
a VIII., IX. és X. csendőrkerületet kellett „megtisztítani."54 Ezt követően a II. és VII.
csendőrkerületre került sor (az ország északi része), majd az V. és VI. csendőrkerület
következett. Ezután az ország nyugati részén, a III. és IV csendőrkerületben gyűjtötték
össze a zsidókat, végül az I. csendőrkerület, Pest környéke következett. A tervek szerint
és a bizalmas rendelet értelmében Budapesten fejezték volna be a zsidótlanítást, arra
azonban már nem került sor, mert Horthy kormányzó július 6-én leállította a deportá
lást.55 Valamennyi akciót megelőzően az április 7-i belügyminisztériumi értekezlethez
hasonló tájékoztató értekezletet tartottak a helyi csendőr- és rendőr-parancsnokoknak,
valamint a közigazgatási vezetőknek. Ezek többségén Endre László és Ferenczy László
elnökölt (időnként Baky László is megjelent) illetve mondta el részletesen a teendőket.
Az értekezletek fő célja nyilvánvalóan az volt, hogy a lehető legkevesebb írásos nyoma
maradjon a zsidótlanításnak. A helyi vezetők nem okoztak csalódást. Függetlenül attól,
hogy a kormány hivatalosan nem adott ki rendeletet gyűjtőtáborok felállítására, gettó
létrehozására pedig csak hetekkel később, április 26-án született kormányrendelet,56 né
hány kivételtől eltekintve mindenhol gördülékenyen működött a végrehajtás. Sőt, amikor
Ferenczyék májusban már a deportálással, tehát az országból való elszállítással kapcso
latos feladatokat is ismertették, senkiben nem merült fel a kérdés: hova és miért is viszik
el a munkaképes asszonyokon túl a gyerekeket, időseket, betegeket, őrülteket, árvákat.
(A 18-48 év közötti férfiak többsége munkaszolgálatos volt.)
Nem kérdezték meg, hogy miért viszik ki más feltételekkel a zsidókat az országból,
mint az ugyanebben az időszakban Németországba közvetített magyar ipari munkáso51

Vádirat 1. 123-124. o.
BFL B 18.167/1949. Faragho Gábor 1947. április 17-ón a politikai rendőrségen Czigány ügyében tett tanú
vallomásában hasonlóan nyilatkozott. Kudar Lajos, csendőr alezredes a Belügyminisztérium Államvédelmi
Központjának volt helyettes vezetője 1944 tavaszán-nyarán.
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A bizalmas rendelet teljes szövegét közli Vádirat 1. 124-127. o.
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Körülbelül két héttel később úgy döntöttek, hogy ezzel az akcióval párhuzamosan a déli határsávot is
meg kell „tisztítani". L. Molnár, 1995. 60-72. o.
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kat, akik családtagjai itthon maradtak, ők maguk egy éves szerződéssel dolgozhattak
Németországban, és útlevelüket csak Németországba érvényesítve kapták meg.57 Nem
kérdezték azt sem, hogy milyen munkára lesznek képesek azok a zsidó asszonyok, idős
emberek, akik heteken keresztül embertelen körülmények között téglagyárakban, mal
mokban, cukorgyárban, sertésólban, dohánypajtában vagy rézgálicgyárban várták, hogy
hetven-nyolcvanasával, olykor százhuszasával marhavagonba zsúfolva utazzanak vég
zetük felé. Kérdés nélkül csak följegyezték a feladatokat: mindenkit megmotozni, elvett
értékeket leltározni, marhavagononként két vödröt beszerezni, stb.58
Faragho altábornagy 1946 szeptemberében úgy nyilatkozott egyik népbírósági tanú
vallomásában: „biztosan és határozottan állítom, hogy nem volt olyan csendőrkerületiparancsnok, aki vonakodott volna a gettózást végrehajtani."59
Valóban, a tíz csendőrkerület egyikének élén sem történt változás Magyarország né
met megszállását követően. Kétségtelen, a csendőrkerületek parancsnokai nem egyforma
lelkesedéssel hajtották végre a zsidóellenes utasításokat. A X. (marosvásárhelyi) csend
őrkerület parancsnoka, Papp János mentesült a „gettózás" végrehajtása alól, mert éppen
ukrán menekültek vonultak át területén.60 így a IX. (kolozsvári) csendőrkerület vezető
jét, Paksy-Kiss Tibort bízták meg egész Észak-Erdély területén a zsidóság összeszedésének ellenőrzésével.61 Utóbbi csendőr ezredes kérte ugyan nyugdíjazását, de miután nem
kapta meg, lelkiismeretesen végezte munkáját és többször is helyszíni szemlét tartott,
hogy csendőrei végrehajtják-e a zsidótlanítást.62 Ferenczyhez eljuttatott jelentései arról
tanúskodnak, hogy csendőrségi területen nem merültek fel nehézségek, csak városok
ban, ahol csendőrségi segítségre volt szükség. Paksy-Kiss kénytelen volt megállapítani
például, hogy az első hetekben Marosvásárhelyen „nehézségek merültek fel, ami onnan
származott, hogy a zsidókat túl gyors ütemben házkutatás, és személymotozás mellőzé
sével szállították a gyűjtőtáborba," és a táborban „azok a zsidók, akiken a személymo
tozást befejezni nem tudták, az éjszakát a szabad ég alatt töltötték."63 A legkirívóbb eset
Nagyváradon történt. Ott a helyi csendőr-tanzászlóalj nyújtott segítséget Péterffy Jenő
csendőr alezredes vezetésével az „erőtlen" rendőrségnek. A csendőr-kerületi parancsnok
különösen hasznosnak tartotta, hogy így „módjukban áll gyakorlatilag is elsajátítani" a
hallgatóknak a személymotozást és őrszolgálatot.64 A csendőr-tanzászlóalj tagjai azonban
túlságosan lelkesen végezték dolgukat. Brutalitásuk hírére maga a csendőrség felügyelője
indított eljárást ellenük.65 Az ügyet azonban nem zárták le, sőt július elején többek közt
őket rendelték föl Budapestre, hogy a fővárosi zsidók összegyűjtésében, vagonírozásában
közreműködjenek.66 Egyébként általánosan alkalmazott módszerré vált a további területe
ken, hogy a helyi csendőrségnek a gyűjtőtáborok-ban tanzászlóaljak segédkezzenek.
57

A 107.600/1944. V. BM-rcndclet szövege megtalálható: Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecel község
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A VI. (debreceni) csendőrkerület parancsnoka, Szilády Gyula népbírósági perében
nem tagadta, hogy részt vett a debreceni gettó, majd gyűjtőtábor megszervezésében. Fe
lelősnek azonban egyáltalán nem érezte magát, mondván: „a parancsokat és rendelkezé
seket felsőbb rendelkezésre adtam ki. A gettó helyének kiválasztásával sem terhel engem
mulasztás, mert az adott viszonyok között a lehető legjobbat és legkényelmesebbet ad
tuk."67 A szintén az ő vallomásából napvilágra került téglagyári körülmények ismereté
ben („Lakóhely céljára bőségesen rendelkezésre álltak téglaszárító pajták és téglaégető
kemencék. Mintegy 10-12 000 ember került itt elhelyezésre. Tudomásom volt arról, hogy
az itt őrzöttek között terhes nők is voltak, az elhelyezendők kényelméről annyiban gon
doskodtam, hogy szalmát hordattam be, és egyes pajtáknál oldalfalat is emeltettem.")
Szilády kijelentése meglehetősen cinikusan hangzik.
Az V. (szegedi) csendőrkerületben sem volt sokkal jobb a helyzet. A csendőrkerület
parancsnoka, Liptay László, bár többször tett németellenes kijelentést, a háború utáni
népbírósági perében pedig több tanú vallomása szerint is „sajnálattal viseltetett az akkor
üldözött zsidóság sorsán," mégis a helyén maradt.68 A csendőr ezredes perében azt mond
ta, hogy azért nem ment ki Szegeden a téglagyárba, mert „nem szívesen nézte volna az
ott sínylődő és nyomorban lévő embereket, ... és sorsukon úgy sem segíthetett."69 Arról
azonban „megfeledkezett", hogy ő utasította a felügyelete alá tartozó csendőr-őrsöket,
hogy csakis a zsidók gettózásával, motozásával, majd gyűjtőtáborba szállításával foglal
kozzanak, és csak abban az esetben végezzenek más „szolgálati ténykedéseket", ha az ha
laszthatatlanul szükséges.™ A korabeli dokumentumokból úgy tűnik, az ezredest az sem
zavarta, hogy a városi vezetés egy zsidó lakást kiutalt számára, amelybe „2 db megfelelő
cserépkályhát" is beszereztek, és a lakást „krémszínűre" kifestették.71
A szegedi gyűjtőtáborba Liptay azért vezényelte ki Finta Imre csendőr századost, a
nyomozó alosztály parancsnokát, hogy ellenőrizze a csendőrök tevékenységét.72 Ehelyett
azonban Finta nyomozóival rendszeresen, naponta többször felszólította a zsidókat, hogy
adják át értékeiket, még meglévő pénzüket azonnal, mert ha az újabb motozás során
bárkinél „a legcsekélyebb mennyiségű pénzt vagy értéket találják, az illetőt agyonlö
vik."73 Finta és csendőrnyomozói állandó rettegésben tartották a tábor lakóit, s „még a
német parancsnok is sokallta a durvaságokat és gorombaságokat, melyeket a csendőrök
67

ÁSZTL V-78.644.
BFL Nb. 725/1946. Liptay László nepbírósági perc.
Uo.
70
Csongrád Megyei Levéltár (CSML), 35/1945. Tóth Béla nepbírósági perc.
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elkövettek".74 Liptay napi jelentést kért Fintától, aki naponta azt jelentette, hogy a gyűjtőtáborban nem volt túlkapás.75
A két csendőrtiszt a gyűjtőtábor megszervezése mellett feladatot vállalt az úgyneve
zett hármas, vagy mentesítési bizottság tevékenységében is.76 Liptay bizottságban játszott
szerepére nincs adatunk, Finta azonban aktívan közreműködött a döntésekben. Az egyik
vitás ügy során például arra tett javaslatot, hogy az értekezlet résztvevői nevében írjanak
a szegedi V. honvéd hadtestparancsnokságnak, hogy a még katonai szolgálatot teljesítő
zsidókat szereljék le, így ők is a táborba szállíthatók lennének.
Finta szívén viselte csendőrei szociális helyzetét. Több alkalommal is a polgármes
teri hivatalhoz fordult, hogy beosztottai számára zsidó lakásokat igényeljen.77 Ezek a
kérelmek jelzésértékűek arra vonatkozóan, hogy Fintáék biztosan nem számítottak az
elszállításra kerülő zsidók visszatérésére.
A IV. (pécsi) csendőrkerület parancsnoka, Hajnácskőy László, kifejezetten kezdemé
nyező szerepet játszott az ország „zsidótlanításakor". O maga javasolta a belügyminisz
ternek a déli „határsáv soron kívüli zsidótlanítását."78 Perében ugyanakkor azt állította,
hogy csendőrkerülete területén eredetileg nem az ő feladata volt a gyűjtőtáborok meg
szervezése, „az elszállítás napján azonban a csendőrszázadok [t. i. a zsidók összegyűj
tésére és deportálására odarendelt századok] váratlanul parancsot kaptak arra, hogy
azonnal Budapestre induljanak útba".79 Ezek után ő bocsátott rendelkezésre csendőröket
az elszállításhoz. Hajnácskőy annyiban igazat mondott, hogy a deportálás előtt az egyes
gyűjtőtáborokhoz közvetlenül a csendőriskolákból vezényeltek csendőröket. Ez azonban
nem jelentette azt, hogy az adott helyen szolgálatot teljesítő csendőrök ne vettek volna
részt a zsidók összegyűjtésében, deportálásában. Nem véletlen, hogy a deportálást meg
előző értekezleteken ott ültek a csendőrkerületi parancsnokok. Az sem véletlen, hogy
az úgynevezett mentesítési bizottság tagja csendőr részről Hajnácskőy helyettese, Náray
Jenő volt.80 Az iratok tanúsága szerint csendőrök, rendőrök, tisztviselők összehangoltan
közreműködtek a zsidók megalázása, kifosztása, deportálása során.
A második világháború után üldözöttek sokasága emlékezett vissza a csendőrök ke
gyetlenkedéseire. Az új győri gettóban a zsolcai csendőrök kihallgatási módszerét így
idézi föl az egyik túlélő: „fel kellett húznom a térdeimet, seprűt dugtak térdeim alá és
felborítottak. És ezután el kezdtek egy vastag gumibottal ütni, ahol értek."81 Orosházán
„a bánásmód abban a pillanatban megváltozott, amikor az intézkedést a csendőrök vették
át. ... ütöttek, vertek, sőt a fogaimat is kiverték, a ruhám leszaggatták rólam, az orromat
beverték..."82 Az orosházi „gettóban öngyilkosság történt, ugyanis a kínzások és vallatá74
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sok valamint a félelemtől 3-an öngyilkosak lettek, ezek közül egy meg is halt." A técsői
gettóban „este rendszerint bejöttek a csendőrök és elvitték magukkal a nőket, reggel viszszahozva."83A munkácsi téglagyárban szintén erőszakoltak meg nőket: „Úgy a németek,
mint a csendőrök - utóbbiak még inkább - erőszakot követtek el fiatal lányokon, akiket
aztán kórházba kellett szállítani."84
A munkácsi gettóból a téglagyárba való áthelyezésről a következő visszaemlékezés
maradt fenn: „A kisegítő ... csendőrök szíjjakkal és vastag botokkal hajtottak, mint a
barmokat, és nem egy áldozat maradt ott halva az úttesten."85
A balassagyarmati gettóba Miskolcról érkeztek a csendőrnyomozók, akik „majdnem
kivétel nélkül az egész gettó lakosságát csoportokban elhurcolták, először kikérdezték,
azután testi kínzásokkal próbálták kivenni titkukat, hogy hová rejtették el a be nem
vallott vagyont."86 Egy balassagyarmati orvosnő visszaemlékezése szerint a kínzások a
Nyírjespusztára való átszállítás után sem szűntek meg. A naponta reggel és délben el
vitt embereket esténként visszavitték a táborba „részint szekéren, részint autón, mert az
ütések következtében saját lábukon járni nem tudtak. Többeket megvizsgáltam, akik
nél súlyos belső sérüléseket találtam. Két olyan eset volt, akik Németországba való ki
szállításunk alatt a csendőrbotok következtében a vonaton meghaltak. Az egyik ..., aki
a csendőrverés folytán combcsonttörést szenvedett és az ennek következtében beállott
zsírembólia okozta halálát. Dr. H. F. ügyvédet úgy megverték, hogy vesevérzést kapott,
tehetetlenül, súlyos betegen, de élve érkezett Auschwitzba, hogy ott a krematórium tüzét
ő is táplálhassa."87 A deportálást megelőző napokban - mint arról Hamvas Endre, csanádi
püspök is beszámolt Serédi Jusztinián hercegprímáshoz intézett felterjesztésében - a
zsidó nőket levetkőztették és bábák, orvosok által testi motozásnak (per inspectionem
vaginae) vetették alá, nem egyszer férfiak jelenlétében, értéktárgyak után kutatva.88 Sőt,
több helyen maguk a csendőrök végezték ezt a motozást.89
A vagonírozás szintén brutális körülmények között történt. „A józsefvárosi pályaud
varon ... a magyar csendőrök puskatussal ütöttek bennünket, mert nem ment a beszállás
elég gyorsan." - mondja az egyik túlélő.90 Huszton a vagonba zsúfolás után „még mielőtt
a vagon elindult velünk, a csendőrök állandóan próbálkoztak fosztogatásokkal, éspedig
oly módon, hogy kiválasztottak közülünk egy embert, akinek szemét bekötötték és an
nak kellett hangosan kikiabálni, hogy adják oda az összes ott lévő értékeket, mert ha ezt
nem teszik meg, akkor őt lövik agyon. Ha előfordult, hogy az egyik vagonban nem voltak
ilyen értékek, akkor az illetőt egyszerűen lelőtték a csendőrök."91
Elvétve olvashatunk gettóba élelmiszert és leveleket csempésző csendőrről,92 vagy
olyan csendőrtisztről, aki tett a kegyetlen bánásmód ellen.93
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1944. június 21-én azon a minisztertanácsi ülésen, amelyen hivatalosan, jegyző
könyvben is rögzített módon először hangzott el, hogy az országból deportált zsidókat
„Lengyelországban elgázosítják majd elégetik," a csendőrség felügyelője a következőket
mondta deportáló csendőrei tevékenységéről: „Ha tekintetbe vesszük azt, hogy munka
szolgálat és kitelepítés céljából eddig már több mint 400 ezer zsidót szállítottunk ki,
akkor a nullával egyenlőnek kell vennünk azt, hogy a 20 000 magyar csendőrből pár
csendőrrel szemben panaszok merültek fel."94
A csendőrség felügyelője a háború utáni népbírósági perekben tett tanúvallomásaiban
a csendőrség létszámára vonatkozóan már „csak" 16 000 főről beszélt. Más magas rangú
csendőrtisztek is különböző módon emlékeztek a csendőrség 1944-es létszámára.95 Az
adatok a 16 000-30 000 között mozognak. A szakirodalomban általánosan elfogadott lét
szám a 20 000 fő. A pontosításhoz további kutatás szükséges.

Összegzés
Kétségtelen tény, hogy Eichmannéknak a csendőrség mellett a helyi közigazgatási
szervek és a rendőrség együttműködésére is szükségük volt. Az eddig feltárt dokumen
tumokból azonban az derül ki, hogy első helyen a csendőrségre, erre a katonailag szer
vezett, fegyelmezett végrehajtó szervre volt szükségük, amelynek tagjai nem kérdeztek,
hanem végrehajtották a kapott utasítást, lett légyen az vagyon-összegy üjtés, motozás, zsi
dók összeköltöztetése, téglagyárba terelése vagy marhavagonba zsúfolása. Sőt, mindezek
mellett, amikor utasítást kaptak a cigányok fokozottabb ellenőrzésére, szinte egymással
versenyezve adták az ötleteket, hogy a razzia mellett esetleg a cigányokat munkaszol
gálatra kellene kényszeríteni, ki kellene telepíteni vagy a zsidókhoz hasonló táborokban
kellene elhelyezni.96
A vidéki közigazgatási iratok arról tanúskodnak, hogy a Vörös Hadsereg
Magyarországra érkezését követően az első hónapokban még nem gondolták, hogy a
csendőrséget, mint szervezetet megszüntetik. Sőt 1945 első hónapjaiban a vidéki köz
igazgatás vezetői ismételt megszervezését kezdték előkészíteni.97 Tisztek és altisztek is
emelt fővel tértek haza nyugatra történt menekülésüket és/vagy előzetes terv szerinti ki
településüket követően. A második világháború vége után nem sokkal, 1945 májusában,
a magyar kormány feloszlatta ugyan a csendőrséget, de nem mondta ki kollektív fele
lősségét. „Különleges igazoló bizottságot" hoztak létre, amely előtt - az eredeti tervvel
ellentétben - nem volt kötelező megjelenni.98
Az eddigi kutatások szerint 1951-ig 2473 csendőr ellen hoztak elmarasztaló ítéletet a
népbíróságok, ami a népbírósági összítéletek 9 %-át jelenti.99
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THE ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE AND THE HOLOCAUST

Summary
Between 1881 and 1945, the Royal Hungarian Gendarmerie, being one of the most significant
organs of the state, performed its primary duty of enforcing the laws and orders in the country
side. In the spring and summer of 1944, its major task was to loot, collect and deport hundreds of
thousands of Hungarian Jews.
Owing to the incompletion of contemporary gendarmerie files, when studying the history of
the gendarmerie and its role in the holocaust, the historian has no choice but to consult indirect
sources too. Such are the documentary of the trials of the people's court that often contains origi
nal documents, and the records of the administrative authorities in the countryside, which some
times include gendarmerie reports and fragments of correspondence.
The leaders of public administration in the countryside could rely on the police in towns, and
on the gendarmerie in districts and villages. The organisation of the gendarmerie did not con
form to the county scheme, but followed the military structure and the scheme of the nationwide
military districts. Unlike the police, which was supervised by the Ministry of the Interior, the
gendarmerie was under the joint leadership of the Ministry of the Interior and the Ministry of
Defence. From the point of view of public security, the 10 gendarmerie districts belonged to one of
the Undersecretaries of State, while they were under the supervision of the Ministry of Defence as
far as discipline and training were considered.
On the strength of the documents, it can be established in general that the gendarmerie was
characterised by rigour, subordination and an almost 100 % rate of execution. Thus, it was the gen
darmerie that the Eichmann commando, arriving in Hungary on 19 March 1944, could especially
rely on when accomplishing the extermination of the Jews. Subsequent to the Second World War,
many of the persecuted recalled the brutality of the gendarmerie, and one seldom finds evidence
that there were gendarmes who smuggled food and letters into the ghetto, or gendarme officers
who acted against cruel treatment.
At the Cabinet meeting of 21 June 1944, where it was officially recorded in the minutes that the
Jews deported from the country would be "gassed and cremated in Poland", the superintendent of
the gendarmerie made the following statement about his subalterns' activity: "When taking into
consideration that there have already been more that 400 000 Jews deported with the purpose of
labour service and displacement, then we should not even consider that complaints have emerged
against a few Hungarian gendarmes out of 20 000." True enough that the cooperation of the local
administration and the police was just as essential to Eichmann as that of the gendarmerie. However,
the available sources prove that he could rely on the members of the gendarmerie in the first place,
as they did not ask, but followed the orders, no matter ifit was confiscation of property, body search,
moving Jewish people together, driving them to a brick factory, or stuffing them into cattle-trucks.

Judit Molnár
LA GENDARMERIE ROYALE HONGROISE ET L'HOLOCAUSTE

Résumé
Entre 1881 et 1945, la gendarmerie royale hongroise, l'une des instances majeures du pouvoir
fut surtout chargée de faire respecter les lois et les ordonnances en province, mais durant le prin
temps et l'été 1944, sa mission principale consista à spolier, à rassembler et à déporter plusieurs
centaines de milliers de Juifs hongrois.
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En raison des documents lacunaires de la gendarmerie de l'époque, l'historien voulant traiter
l'histoire de la gendarmerie et surtout son rôle joué dans l'holocauste est contraint d'utiliser des
sources indirectes tels que les procès des tribunaux populaires - auxquels ont été parfois jointes
des sources originales - et les documents administratifs de province parmi lesquels on trouve aussi
des rapports envoyés par les postes de gendarmerie ainsi que leurs correspondances.
Les responsables de l'administration de province s'appuyaient sur la police en ville et sur la
gendarmerie dans les départements, les cantons et les communes. L'organisation de la gendarmerie s'alignait sur celle de l'armée et la répartition des districts par la défense nationale. Tandis que
la police relevait du Ministère de l'Intérieur, la gendarmerie était sous la houlette conjointe du
Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Défense. Les dix districts de gendarmerie relevaient
d'un secrétaire d'État du Ministère de l'Intérieur pour les questions relatives à la sécurité publique,
alors que la discipline et la formation appartenaient au Ministère de la Défense.
Les documents permettent en général de constater que la gendarmerie était caractérisée par
la rigueur, la discipline et, à quelques exceptions près, par l'exécution des ordres à 100 %. Par
conséquent, le commando Eichmann arrivé en Hongrie le 19 mars 1944 pouvait compter surtout
sur la gendarmerie pour l'élimination des Juifs. Après la deuxième guerre mondiale, de nombreuses personnes persécutées ont évoqué les atrocités des gendarmes et il est très rare de lire qu'un
gendarme passait des lettres ou de la nourriture dans le ghetto ou qu'un officier a agi contre le
traitement brutal.
Le 21 juin 1944, lors de la réunion du conseil des ministres où il a été consigné, pour la première
fois, dans le procès-verbal que les Juifs déportés du pays seraient „gazés puis brûlés en Pologne",
le responsable de la gendarmerie a parlé ainsi de l'activité de ses hommes: „Si nous considérons
qu'en vue du service du travail ou de déplacement, nous avons déjà déporté plus de 400 mille
Juifs, les plaintes évoquées juste contre quelques gendarmes hongrois sur les 40 mille en action
sont vraiment négligeables." Il est vrai qu'Eichmann et ses compagnons avaient aussi besoin de la
collaboration de la police et des autorités administratives locales, mais les documents déjà explorés
révèlent que leur aide la plus précieuse était la gendarmerie dont les membres ont exécuté les ordres
sans poser de questions qu'il s'agisse de la spoliation, des fouilles ou des regroupements des Juifs,
de leur acheminement vers une briqueterie ou de leur entassement dans des wagons à bestiaux.

Judit Molnár
DIE UNGARISCHE KÖNIGLICHE GENDARMERIE UND DER HOLOCAUST

Resümee
Die ungarische königliche Gendarmerie leistete zwischen 1881 und 1945 als eine der wichtigsten Organisationen der Staatsmacht in erster Linie mit demjenigen Ziel auf dem Land Dienst,
dass die Gesetze und Verordnungen eingehalten werden. Im Frühjahr-Sommer 1944 war ihre
Hauptaufgabe die Plünderung, Konzentrierung und Deportierung von Hunderttausenden ungarischer Juden.
Die Historikerin ist auf Grund der Unvollständigkeit der zeitgenössischen Gendarmerie-Akten
bei der Aufarbeitung der Geschichte dieser Organisation, und insbesondere ihrer Rolle im Holocaust,
dazu gezwungen, einerseits indirekte Quellen heranzuziehen, wie die Volksgerichtsprozesse, denen im Übrigen auch in mehreren Fällen Originalquellen beigefügt wurden. Andererseits deckt sie
die Verwaltungsschriften vom Land auf, unter denen auch - in diversen Mengen - Berichte von
Gendarmerierevieren und Briefwechsel mit der Gendarmerie zu finden sind.
Die Leiter der Verwaltung auf dem Land stützten sich in der Stadt auf die Polizei, in den übrigen Gebieten des Komitates, in den Kreisen und Dörfern auf die Gendarmerie. Der organisatorische Aufbau der Gendarmerie richtete sich nicht nach der Einteilung der Komitate, sondern nach
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dem Aufbau der Armee, bzw. der landesweiten Einteilung der Honvedbezirke. Im Gegensatz zur
Polizei, die nur dem Ministerium für Inneres untergeordnet war, stand die Gendarmerie unter der
doppelten Leitung des Ministeriums für Inneres und des Ministeriums für Landesverteidigung.
Aus dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit unterstanden die zehn Gendarmeriebezirke einem
der Staatssekretäre für Inneres, aus dem Aspekt der Disziplin und Ausbildung hingegen dem
Ministerium für Landesverteidigung.
Im Allgemeinen ist - belegt von den Dokumenten - festzustellen, dass die Gendarmerie von
der Durchsetzung der Strenge und Disziplin gekennzeichnet war - mit einigen Ausnahmen zu
einhundert Prozent. Das am 19. März 1944 in Ungarn angekommene Eichmann-Kommando konn
te also bei der Durchführung der gegen die Juden gerichteten Aktionen an erster Stelle auf die
Gendarmerie zählen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erinnerten sich viele Verfolgte an die Brutalitäten
der Gendarmen. Wir können nur vereinzelt über Gendarmen lesen, die Lebensmittel und Briefe in
die Ghettos schmuggelten, oder die etwas gegen den unmenschlichen Umgang taten.
Am 21. Juni 1944 sagte der Inspekteur der Gendarmerie in der Ministerratssitzung, in der
offiziell, protokolliert das erste Mal zu hören war, dass die aus dem Land deportierten Juden „in
Polen vergast und verbrannt werden", über die Tätigkeit seiner Gendarmen Folgendes: „Wenn wir
beachten, dass wir zwecks Arbeitsdienst und Aussiedelung bisher mehr als 400 Tausend Juden
wegtransportiert haben, dann ist die Tatsache, dass von den 20 000 ungarischen Gendarmen nur
gegen einige Beschwerde eingereicht wurde, gleich Null." Tatsache ist, dass Eichmann und seine
Männer neben der Gendarmerie auch die Zusammenarbeit der örtlichen Verwaltungsorgane und
der Polizei benötigten. Aus den bisher erschlossenen Dokumenten geht jedoch hervor, dass sie
in erster Linie auf die Gendarmerie zählen konnten, deren Mitglieder keine Fragen stellten, son
dern den erhaltenen Befehl ausführten, egal, ob dies die Einsammlung von Wertgegenständen,
Leibesvisitation, die Zusammenlegung der Juden, das Eintreiben in Ziegelfabriken, oder das
Zusammenpferchen in Rinderwaggons war.

Юдит

Мольнар

ВЕНГЕРСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ И ХОЛОКОСТ
Резюме

Венгерская королевская жандармерия в период с 1881 по 1945 год функционировала как
одна из самых важных организаций государственного подавления, несла службу в первую
очередь в провинции в целях соблюдения законов и постановлений правительства. Весной
и летом 1944 года ее главной задачей было ограбление сотен тысяч венгерских евреев, зато
чение их в концентрационные лагеря и депортация. По причине недостаточности жандарм
ских документов того времени исследователь вынужден в ходе изучения роли жандармерии
в истории и особенно в холокосте, использовать, с одной стороны, такие опосредованные
источники как материалы судебных процессов народных судов, к которым, между прочим,
иногда прилагались и оригнальные документы, а с другой стороны, вскрывает администра
тивные материалы и документы провинции, среди которых в числе прочего фигурировали
в переменном количестве донесения, прибывшие от жандармских постов, а также можно
было найти архивные материалы из переписки, адрсованной в жандармерию.
Руководители провинциальной администрации в городах опирались на полицию, а
на других территориях комитатов, в районах и селах главной опорой была жандармерия.
Организационная структура жандармерии сообразовывалась не с административным
делением комитатов, а следовала организационной структуре армии и делению страны
на военные округи. В отличие от полиции, которая состояла в ведомстве министерства
внутренних дел, жандармерия находилась под двойным управлением министерства вну-
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тренних дел и министерства обороны. С точки зрения общественной безопасности десять
жандармских округов подлежали ведомству одного государственного секретаря министер
ства внутренних дел, а в аспекте дисциплины и боевой подготовки они подчинялись ми
нистерству обороны.
Как правило - согласно обследованным документам - , можно констатировать, что для
жандармерии характерна была строгость, дисциплина, и за небольшим исключением бес
прекословное выполнение приказов. Таким образом коммандо Эйхманна, прибывшее в
Венгрию 19 марта 1944 года, в первую очередь в выполнении приказа об „очистке от евре
ев" могло рассчитывать на жандармерию. После второй мировой войны множество пресле
довавшихся вспоминало о зверствах и беззакониях жандармов и лишь очень-очень редко
можно было прочитать о жандарме, который втайне проносил в еврейское гетто еду или
письма, или о таком жандармском офицере который выступил бы против зверств своих
подчиненных.
21 июня 1944 года на заседании совета министров, на котором официально впервые
прозвучало зафиксированное также и в протоколе, заявление о том, что депортированные
из страны евреи „будут в Польше задушены в газовых камерах и сожжены", инспектор
жандармерии сделал следующее замечание о действиях жандармерии: „Если принять во
внимание, что в целях выселения и направления на службу трудовой повинности до сих
пор мы уже вывезли болеыпе, чем 400 тысяч евреев, тогда мы должны считать равным
нулю тот факт, что из 20 000 венгерских жандармов были поданы жалобы на одного-двух
человек." Фактом остается то, что командо Эйхманна наряду с жандармерией нуждалось
также в сотрудничестве местных административно-управленческих органов и полиции.
Из вскрытых и исследованных до сего времени документов однако выясняется, что необхо
димость заключалась в первую очередь именно в жандармерии, члены которой не задавали
вопросов, а выполняли полученный приказ, будь то грабеж и сбор еврейского имущества,
обыск, переселение евреев, вселение их в общие квартиры, размещения их на кирпичных
заводах или погрузка их в товарные вагоны.
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