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4 BÁLINT JóZSEF

A nyilasok és tettestársaik által Kassán és 
Kassa környékén 1944/45-ben elkövetett 

vérengzésekről

A honvédségi közegek által elkövetett kegyetlenségekről a napi harci 
jelentések általában nem számoltak be, bár utalások azokban is ta-
lálhatók. A Magyar Királyi Honvédség alakulatai által magyar felség-
területeken elkövetett bűntettek közül a legismertebbek a délvidéki 
„hideg napok”, azaz az 1942 januárjában elkövetett újvidéki vérengzés 
cselekményei. 

Az alábbiakban a kevesebb nyilvánosságot kapott, szintén magyar 
felségterületen, Kassa városában és környékén, honvéd álca alatt el-
követett nyilas tömeggyilkosságokat ismertetem. A kassai és a Kassa 
környéki vérengzés csak igen szűk körben ismert, ezért mindenképpen 
érdemes bemutatásra.

Kassa az első bécsi döntés nyomán végrehajtott területváltozásokkal 
került vissza Magyarországhoz. Idézzük fel Horthy Miklós kormányzó 
ünnepélyes kassai bevonulását egy hiteles visszaemlékező szemével! 
A ceremóniarendezők Kassa város Pesti út 80. sz. háza előtti helyet je-
lölték ki, ahol majd Horthy lóra száll, s ahonnan belovagol a belvárosba. 
Erre a helyre előbb a lovak érkeztek meg, amelyeket a városig vonaton 
szállítottak. A díszes öltözékű testőrök itt várták paripáikkal együtt a 
gépkocsin érkező kormányzót. A tanulságos történetet az események 
lelkes tanúja, Sponták Gizella (özv. Hollós Róbertné) pszichológus 
írta le családjuk többkötetes (kiadatlan) emlékkönyvében, és szóban 
is elmesélte nekem: 1

Amikor az első bécsi döntés értelmében Kassát Magyarországhoz 
csatolták, ez a mi családunkat hallatlan boldogsággal, mondhatom 
eufóriával töltötte el. A magyarok felvonulása óriási örömünnep 
volt. Már napokkal előtte kokárdával jártunk, díszítettük a házat, 
hiszen előttünk – a Pesti úton – fog mindenki elvonulni. A városban 
minden zászlóanyag elfogyott, lázasan készültek a piros-fehér-zöld 
zászlók, dekorációk, varratták a „magyar ruhákat”. A mi házunkra is 
hatalmas zászló került (soha csehszlovák zászlót nem láttam ezen 
a házon, jegyezte meg egy járókelő, (apánk deszkából keretet 
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5készített a ház oldalára, amibe a tetőtől a földig kis papírzászlókat 
erősített. A nevezetes napon az ablakba szőnyegek, díszpárnák, a 
kezünkbe virágcsokrok, a hajunkba nemzetiszín pántlikák kerültek.

A már korábban említett Pesti úton, amely közben Pestinska 
Trieda volt, a Frank gyári kerítés és a mi házunk között egy üres 
telek [terült el], amelyen kaszálónak használt kis rét állott. A Frank 
gyár kerítésénél kis diadalkaput ácsoltak, (a másik diadalkapu a 
Fő utca elejére került). A lakosság a kis diadalkapu után állhatott 
sorfalat, a házunktól lefelé csak az ott lakók tartózkodhattak. Kora 
reggel néhány autó hajtott be erre a kis rétre, majd egy nagy fe-
dett teherautó érkezett, testőrök lepték el a házat, és udvariasan 
közölték, hogy a pincét, lakást, kertet át kell kutatniuk, mert Horthy 
Miklós Kormányzó Őfőméltósága éppen itt fog az autóról a lovára 
átszállni. Később előkerült a fehér ló is a kamionból, ott etették, 
itatták, kefélgették, „öltöztették” alig húsz méterre tőlünk.

Aztán megérkezett egy autókonvoj, megállt a házunk előtt, és 
Horthy Miklós Kormányzó Úr lesétált a rétre. (Valószínűleg éljenez-
tünk, integettünk). Odament a csoport testőrhöz, és megveregette 
a lovát. Ekkor kivált az egyik testőr, és odarohant az ablakunk alá, 
bokacsattogás, szalutálás stb. anyánknak: „Kedves nagyságos 
Asszonyom, tessék szíves lenni néhány kockacukrot adni” – 
harsogta. „Sajnálom, mi kristálycukrot használunk” – nyögte ki 
anyuka – „de ott szemben a pékék kockacukrot használnak.” Így 
a zsidó pékék – talán a Grósz család – adhatott a Főméltóságú 
Úr lovának kockacukrot. Rettenetes csalódásként éltem meg ezt 
az eseményt, hogy még „rendes” cukrunk sincs, és kimaradtunk 
a történelemből. Horthy Miklós végül megkapta a cukrot, odaadta 
a lovának, az egyik testőr bakot tartott neki, úgy ült fel a lóra és 
elindult a város felé.

Csak hát Grósz bácsi, Weisz néni és a többiek nem tértek vissza 
Auschwitzból. A katolikus Sponták család is a rövidebbet húzta, mivel 
Sponták Zoltán a Csehszlovák Köztársaságban legálisan működő 
kommunista párt tagja és a Vörös Segély aktivistája volt, egyébként 
jómódú kisiparosa a városnak, betonmester (kútgyűrűk, átereszek, 
oszlopok előállítója). A magyar királyi közigazgatás szorgos tisztviselői 
kiderítették, hogy nincs idevágó mesterlevele, ezért bevonták az ipar-
engedélyét. Össze kellett húzni a nadrágszíjat, kiköltöztek egy faluba.

Horthy kassai belovagolása után a magyar hatóságok hozzáfog-
tak a gyanúsnak minősített személyek összeírásához és apámra 
is rámérték az üldözendő bélyegét. Apám ugyanis tagja volt a 
Csehszlovákiában legálisan engedélyezett Kommunista Pártnak, 
én a kommunista úttörő gyermekszervezet tagja voltam, anyám 
Márai Sándor irodavezetőjeként dolgozott. Egzisztenciálisan egy 
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6 csapással tönkretették azzal, hogy visszavonták apám betonmes-
teri iparengedélyét és a hatóságok különböző trükkökkel zaklatták. 
Elhagytuk Kassát, apám hamis papírhoz jutott és elköltöztünk 
Hernádcsány faluba. Ott feljelentették. Aztán megjelent két kakas-
tollas csendőr és elvitték apámat a kassai rendőrfogdába. Anyám-
nak megengedték, hogy látogassa apámat, annál is inkább, mivel 
apát a család volt köteles élelmezni. A fogdába élelmiszerrel bejáró 
családtagnak névre szóló engedélyt adtak és mindig csak az me-
hetett be a fogdába. Mivel akkor már 17 éves voltam, engem jelölt 
ki a család erre a szerepre. Ezzel naponta egyszer délben élel-
miszert vihettem be, amit oly módon szerveztünk meg az ügyvéd 
közvetítésével, aki látogathatta aput, hogy viszonylag rongyosabb 
szatyorba csomagolt anyuka. Azon egy foltot jó nagy öltésekkel 
megvarrt, az öltés mögött egy kis zseb volt található, amelyikben 
egy-két szál cigarettát, egy rövid kis ceruzát, apró üzeneteket és 
tűt, cérnát tett anyánk. Apu, amikor megkapta az élelmiszert, első 
dolga volt, hogy ezt a feltűnően csúnyán foltozott cérnát kihúzta, 
kiszedte a küldeményt, válaszul két-három sort írt, visszavarrta és 
csak azután nyúlt az élelmiszerhez. Az élelmiszereket a többiektől 
eltérő módon nem szép fehér szalvétába, hanem mindig aznapi 
újságpapírba csomagoltuk, így apánk mindig hozzájutott a napi 
újságokhoz. Elegendő élelmiszerhez úgy jutottunk, hogy egy 
bizalmas helyről hamisított élelmiszerjegyeket szereztünk, amit 
különböző boltokban váltottunk be.

Egy alkalommal, miután a börtönből hazaértem, és otthon ki-
bontottuk a titkos zsebet a rojtos szatyron, azt az üzenetet találtuk 
benne, hogy „SOS, próbáljatok meg azonnal kivinni, mert néhány 
napon belül felakasztanak mindannyiunkat”. Egy ismerős ügyvéd 
szervezte meg apu kiszöktetését, amiből rám is hárult szerep. A 
család minden pénzt összeszedett.

Az ügyvéd utasítása a következő volt: egy „bizonyos összeget” 
oda kellett neki adnunk, amiért ő megszervezett egy „házi őrizetbe” 
vételi igazolást, ami azt jelentette, hogy az őrizetest a rendőrségi 
fogdából házi őrizetbe hazaengedik, ez apám nevére szólt. Ezzel 
az engedéllyel másnap este tíz óra után el kellett mennünk a rend-
őrségnek egy hátsó kapujához, ahol egy megbeszélt kopogtatási 
jelre beengedtek. Akkor egy bizonyos börtönőrt kellett keresnünk 
név szerint, akinek odaadtuk „egy bizonyos összegnek” a felét, 
amelynek a másik felét az ügyvédtől kapta meg másnap, akkor, 
ha már apánkkal épségben hazaértünk. A terv szerint jártunk el, 
10 órakor bekopogtunk azon a bizonyos hátsó ajtón, amit ma is 
megismernék.

Az ajtót kinyitották, több ajtón és rácson át, amelyet mögöttünk 
mindig bezártak, jutottunk egyre beljebb valami kis előtér félébe, 
ahol a név szerinti kérésünkre előjött az a bizonyos börtönőr. 
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7Megtudván, hogy mi vagyunk azok, akiket vár, kis türelmet kért 
és eltűnt. Vagy 10 percet vártunk ott, azt hiszem 10 évnek tűnt 
az életünkben, végül az emeletről futva megérkezett apánkkal az 
őr. Átadtuk azt „a bizonyos összeget”. Az apámat soha ennyire 
sápadtnak, izgatottnak nem láttam. Sürgetett minket, gyorsan-
gyorsan, minél előbb legyünk kinn a kapun. Elég hamar kijutottunk 
a hátsó mellékutcára, hogy elkerüljünk mindenfajta igazoltatást, 
hisz kijárási tilalom volt. Hazaértünk, be az óvóhelyre. A család 
öröme, apám-anyám boldogsága leírhatatlan volt. Még azon az 
éjjelen érkezett egy csendőr-nyilas vegyes járőr, akik sokáig ta-
nulmányozták apám igazolását, mígnem eltávoztak. Ezután apám 
elment a toborzó helyre és bemenekült a Honvédségbe. A hegyek-
ben masírozva meglátott egy feliratot: „Vigyázz! Partizánveszély”, 
ekkor átszökött a szlovák partizánokhoz. Egy év múltán kiütéses 
tífuszban vergődve ért haza. Később kiebrudaltak bennünket 
Csehszlovákiából, Soroksárra kerültünk. Apám soha nem heverte 
ki a megpróbáltatásokat, sokáig gyötörte a betegség.

Sponták Zoltán szabadulása másnapján, délelőtt a többi 12 fogva-
tartott személyt a Fő utca 89. sz. ház előtt a nyilas városi hatalom a 
Szálasi-féle vezetés által megbízott megyei főispán döntése alapján 
felakasztotta és elrettentés végett közszemlén hagyta. Sponták Zoltán 
lett volna a tizenharmadik.

A fenti terrorcselekmények tényanyagát részben a Kassai Helytör-
téneti Levéltárból kértem és kaptam postán, nagyobbrészt – a Kassai 
Levéltár tanácsára – Ladislav Olexa és Vladimír Vipler „A nyilaskereszt 
árnyékában” 2 című Pozsonyban megjelent művéből vettem át.

Mint említettem, a Kassán és környékén a nyilas uralom hónapjaiban 
elkövetett tömeges gyilkosságok tényismerete a honi történelmi irodal-
munkból és a közélet emlékezetéből szinte teljes egészében hiányzik. 
A háború után a korábban a bécsi döntésekkel a Magyar Királysághoz 
csatolt területek visszakerültek a Trianonban meghatározott szomszédos 
országok fennhatósága alá, ahol a demokratikus magyar hatóságok a 
háborús bűntettek ügyében nyomozási tevékenységet nem végezhettek, 
sokkal inkább nálunk kutakodtak a régi-új szomszédok. A magyar ható-
ságok és a közvélemény figyelmét érthetően a honi ügyek kötötték le.

élnek azonban közöttünk tanúk, így Sponták Gizella is, akik – tu-
domást szerezvén a háború és az azt átélő, hétköznapi civil emberek 
sorsának megismerését célzó kutatási ambícióimról – felhívták a 
figyelmemet arra, hogy 1945. január 5-én a kassai Fő utcában látták az 
utcai fákra felakasztott tizenkét antifasiszta áldozat tetemeit. A Kassai 
Helytörténeti Levéltár a kérésemre volt szíves átadni nekem e tárgyban 
a nyilas halálos ítélet másolatát, mely hat férfit minősített partizánnak 
és további hatot katonaszökevénynek, mindannyiukat kötél általi 
halálra kárhoztatva. A gyilkosságokat főként Darabos László3 városi 
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8 nyilasvezér irányította. A tucatnyi személy halálos ítéletét Gyarmathy 
Gábor4 katonai kormánybiztos-főispán írta alá.

ÍTéLET
A Nemzetvezető szóbeli parancsa értelmében meghozva.

Teljhatalmam alapján elítélem a partizántevékenységen tetten ért:

1. Hatch Sándor, sz. 1922. 1o. 15. Nagyszőlős, izr.
2. Hercz László, sz. 1911. 09. 01. Kassa, izr.
3. Grün Ábrahám, sz. 1922. 01. 25. Turcs5?, izr.
4. Kohán Mózes, 1922. 02. 22. Máramarossziget, izr.
5. Gulyás Mihály, 1905. 02. 10. Egyek, anyja neve: Csepregi 
Erzsébet, róm. kat., napszámos, Újtelek 1233. sz. alatti lakost,
6. Bruszky András, 1905. 12. 28. Beregsurány, anyja neve: Trill 
Erzsébet, róm. kat., földműves, Márokpapi 77. sz. alatti lakost.

A katonai műveletek biztosított területéről való ismételt szökés 
bűntettéért:

7. Suha József, 1905. 04. 09. Tarnalelesz, anyja neve: Csikós 
Rozália, róm. kat., a borsodnádasdi cigánytelep lakója.
8. Fábián Sándor, 1906. 01. 14. Kömörőd, anyja neve: Móric Luk-
ács Amália, ref. pásztor, beregdaróci lakos.
9. Szerényi Béla (Vojtek), 1905. 09. 28. Beregdaróc, anyja neve: 
J. Tóth Júlia, ref. beregdaróci lakos.
10. Szűcs András, 1905. 11. 24. Újfehértó, anyja neve: Kiss Er-
zsébet, róm. kat. földműves, Bodrogszentes 30. sz. alatti lakos.
11. Cseh Ferenc, 1905. 06.05. Nagyrozvágy, anyja neve: Kertész 
Zsófia, ref. napszámos, nagyrozvágyi lakos.
12. Dulinyi János, 1901. december, a napot nem tudja, Nagyroz-
vágy, anyja neve: Dulinyi Erzsébet, ref. házi szolgáló, nagyrozvágyi 
lakost.

Tekintettel arra, hogy a katonaszökevények elrejtőzése nagymér-
tékben megnőtt a városban, úgy határoztam, megérett az idő arra, 
hogy véget vessek ennek a hazaáruló tevékenységnek, ezért a 
fenti személyeket nem felkoncolásra ítélem, ahogy azt az előírás 
meghatározza, hanem elrettentő példaként kötél általi halálra 
ítélem őket. 

Kassa, 1945. január 5.

Kitartás! éljen Szálasi! Gyarmathy főispán
 (katonai kormánymegbízott)

E gyilkosság és sok más kassai nyilas bűntett részleteit már 1959-
ben, a csehszlovák bíróság Kassán megtartott ülésén feltárták. Ekkor 
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9kerültek nyilvánosságra a 12 áldozat személyi adatai a halálos ítéletet 
kimondó hivatalos okirat másolatából. 

A Fő utcai akasztások idejére a nyilasok, a csendőrök, a rendőrök 
és egyes katonák az utcát lezárták, a hatóság hamis légiriadót színlelt, 
hogy a gyilkosságtól távol tartsa az esetleges szemtanúkat. Utána a 
tetemeket közszemlére téve, elrettentés gyanánt, napokig a Fő utcai 
fákon lógva hagyták.

E helyütt nem sorolhatjuk fel azokat a kassai és Kassa környéki tele-
püléseket, ahol a nyilasok vérengzése tombolt. Csak néhány jellemző 
példát említhetünk. Rozsnyó közelében, a Szoroskő környéki erdőben 
hetven partizánt végeztek ki. A Csermely-völgyben harminchat embert 
gyilkoltak le, a végrehajtók 150 liter bort és 2 000 db cigarettát kaptak 
jutalmul. 1945. január 2-án szintén a Csermely völgyében lőtték agyon 
a köztiszteletben álló Tost László tisztviselőt, aki a csehszlovák fenn-
hatóság idején Kassa polgármestere is volt. A „Papírmalom” közelében 
másik tíz főt lőttek agyon, a Bárányka vendéglő mellet pedig még két 
személyt. Széplakapátinál, a Hernád partján meggyilkoltak száma hoz-
závetőleg 18-25 fő. A Frank gyárnál kioltották tizennégy fogoly életét. 
Ismét a Hernádnál, a kassai kisállomás közelében, tizenkét ember 
lelte halálát. A gyilkosságok nagyját a Hernád partján hajtották végre, 
a tetemeket ugyanis elvitte a sodró víz. Ha nincs kéznél a Duna, akkor 
megteszi a Hernád is – gondolhatták a hóhérok.

Az áldozatok jellemzően magyar katonaszökevények vagy a be-
vonulás elől bujkálók, a szlovákiai antifasiszta partizánmozgalomhoz 
csatlakozott (vagy azzal gyanúsított) személyek, a Horthy-féle ren-
dészeti nyilvántartásban politikailag megbízhatatlannak minősített 
emberek vagy a deportálás elől hosszabb ideje elrejtett vagy bujkáló 
zsidók közül kerültek ki. 

A kassai bírósági tárgyaláson Darabos László vádlott, Kassa város-
ának egykori nyilas ura a következőket vallotta: „Az én közvetlen rész-
vételemmel végrehajtott akciók során mintegy 140-160 embert lőttek 
agyon… Kassán és környékén összesen 500–700 embert gyilkoltak le.”

 A szlovák történészek tételesen ismertetik a vádhatóság által feltárt 
gyilkosság színhelyeit és az áldozatok számát, amelyeket nem minden 
esetben tudtak pontosan megállapítani: a nyilas hatalom kezdetétől 
1945. január 18-ig Kassán és környékén 530 embert gyilkoltak meg, 
1200 személyt továbbítottak koncentrációs táborokba. Az áldozatok 
túlnyomó többségének személyi azonosításáról mindmáig nem tudunk. 
Ellenben a kassai Fő utcában felakasztott antifasiszták személyi adatai 
ismertek. Ezen az ítéleten jól olvasható Gyarmathy Gábor csendőrtiszt, 
megyei nyilasvezér kézírása is. Az eddigi tudásunk alapján nem állapít-
ható meg, hogy az áldozatok sorsáról értesültek-e a hozzátartozók. A 
statisztikában szerzett jártasságom alapján kétlem, hogy a nyilas terror 
fenti áldozatait beleszámították a magyarság második világháborús 
emberáldozatainak számába. 
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0 A csehszlovák hatóságok egyes helyeken állítottak emléktáblákat 
az áldozatoknak. A tárgy további közös (szlovák–magyar) kutatása 
– véleményem szerint – felettébb időszerű. A tudomány dolga, hogy 
Magyarország háborús szerepe a korabeli joghatóság teljes területére 
kiterjedő, tényszerű feltárást kapjon, így semmilyen irányú történeti-po-
litikai részrehajlás fogságába ne kerüljenek se kortársaink, se utódaink. 
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2 Olexa, Ladislav – Vipler, Vladimír: A nyilaskereszt árnyékában (V tieni 

šípových krížov). Pozsony, Szlovákiai Politikai Könyvkiadó, 1959. 
3 A Nyilaskeresztes Párt városi szervezetének elnöke, korábbi csendőrtiszt.
4 1944. október 27-én már a nyilasok nevezték ki Kassa főispánjává.
5 Feltehetően Turcsek. Ma: Turček, Zsolnai kerület, Szlovákia.

Sponták Gizella kassai gimnazista 
igazolványképe 1943-ból.  
édesanyja Márai Sándor irodáját vezette.


