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Magyar főügyész a nürnbergi bíróságon

A második világháború kirobbantásáért okolható német hadvezetés és nemzetiszocia-
lista rendszer egyes vezetőit, politikai, katonai és gazdasági képviselőit Nürnbergben 
vonták felelősségre. A nürnbergi per nem egyetlen tárgyalást jelentett, hanem vizsgá-
latok és bírósági eljárások sorozatát, s később a pereket Németország egész területére 
kiterjesztve folytatták. Ezeken a tárgyalásokon elítélték a náci ideológia elfogott és gon-
dosan kiválasztott reprezentánsait. A vádakat négy szövetséges állam képviselte, de elég 
széles jogász „társaság” vett részt a tárgyalásokon és azok előkészítésében. A magyar 
közvélemény is tájékoztatva lett a vádlottakról, s a sajtó elsősorban a felelősségre vont 
magyar háborús bűnösökről tudott. Arról viszont akkoriban senki nem halott, hogy részt 
vettek magyar származású jogászok a vádak megfogalmazásában, sőt voltak magyar 
származásúak a jogi eljárások bírói vagy ügyészi bizottságaiban.

Nem olyan régen látott nyomdai napvilágot a svájci újságíró, Philipp Gut Ítélet a 
gonosz felett című vaskos kötete, amelyben Ben Ferencz, a nürnbergi per egyik fő-
ügyésze életútját és az igazságért folytatott szenvedélyes harcát ismerteti. A könyv írója 
és főszereplője „véletlenül” találkoztak, egyikük sem tudta, hogy találkozásukból egy 
vaskos életrajzi kötet születik majd. Talán az őszinte rokonszenvnek is köszönhető, 
hogy Ferencz egyre több dokumentumot adott át, elősegítette, hogy a szerző eredeti 
anyagokba tekinthetett bele. A másik fontos forrás Ben Ferencz átfogó magánarchívuma 
volt, ami gazdag levelekben, naplókban, hivatalos dokumentumokban, újságkivágatok-
ban, rádió- és tv-interjúkban, fotókban és sok minden másban. Ben Ferencz személye 
Amerikában – különösen az utóbbi időkben – jól ismert, a holokauszt-emlékezet kap-
csán egyfajta kultusz veszi körbe: több televíziós műsor vendége és mozis dokumentum-
film hőse. A német nyelvterületen is hasonló népszerűség övezi.

Ben Ferencz (Benjamin Berell Ferencz) szegény zsidó családban született 1920-ban, nem 
sokkal Trianon előtt, az akkor még a Magyar Királysághoz tartozó partiumi Csolton. 
Miután a település Romániához került, családja kivándorolt Amerikába. Apja magán-
gondnokként kapott állást, és Manhattan Hell’s Kitchen negyedében foglaltak pince-
lakást. Ezt is „kegyelemből” kapták, ahol édesanyja kifőzdét tartott fenn. A gyerekek 
újságkihordást vállaltak, de fogadtak ágyrajárókat is. A lakást vaskályhás fűtéssel me-
legítették, Benjamin még nem tudott angolul, amikor iskolába ment, otthon édesanyja 
jiddisül beszélt a gyerekekkel, néha románra fordította a szót. Az iskolában figyeltek 
fel Benjamin képességeire, és tanárai beajánlották egy kiemelkedő képességű beván-
dorlókat ingyen oktató gimnáziumba. Több társával sorsjegyhamisítással foglalkoztak, 
ezért majdnem kicsapták, de végül is tandíjmentes státusban került a főiskolára, majd a 
Harvard Egyetem jogi karára.

 Az egyetemen kutatási asszisztensként háborús bűnökkel foglalkozó szeminárium-
ba került, itt szerzett tudását tudta a nürnbergi ügyészségen használni. Amikort kitört a 
háború, pilótának jelentkezett, amihez nem volt egészen magas, felderítőnek sem vették 
fel, mert nem régóta volt amerikai állampolgár. Végül már jogi diplomával a zsebében 
az Egyesült Államok hadseregének közlegénye lett egy észak-karolinai kiképzőtábor-
ban, ahol egy ismeretlen európai országban tervezett partraszállásra képezték ki az 
alakulatát. Ben Ferencz egy beszerzési egység írnokaként került Angliába, 1945 végén 
őrmesteri rangban szerelt le. Előtte egy olyan csapatba osztották be, amelynek feladata 
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egy háborús bűncselekményekkel foglalkozó részleg felállítása és az ilyen bűncselek-
ményekre vonatkozó bizonyítékok gyűjtése volt. Ebben a szerepben – saját kérésére 
– az amerikai hadsereg által felszabadított koncentrációs táborokba küldték.

Ez valójában nehéz munka volt, nemcsak kihallgatni kellett, hanem a bizonyítéko-
kat is be kellett szerezni. Buchenwald nevét akkor hallotta először, amikor a katonai 
ügyészséghez befutott a jelentés, hogy több száz holttestet találtak egy szögesdróttal 
körbevett területen. Az itt végzett vizsgálatok során sok mindent megtapasztalt. A né-
met adminisztráció rendkívül aprólékos és pontos volt, a táborok irodáiban napról napra 
vezették a halálozásokat, csak a halál okát hamisították meg („tífusz”, „menekülés köz-
ben lelőve”), így pontosan tudni lehetett a létszámot, és ki lehetett deríteni a kivégzések 
idejét és módszerét.

Ben Ferencz nagy gyakorlatot szerzett a zsidó értékek felkutatásában: ide tartoztak 
az elrabolt műkincsek, festmények, szobrok. Alaposan átnézte a németek által feldúlt 
irodákat, ahol az esetek többségében használható nyomokat talált. Gyakran az alapos 
kutatásoknak lett az eredménye, hogy barlangokban, erdei rejtekhelyeken találják meg 
a keresett tárgyakat. Olyan is gondot okozott, hogy egy helyen hatalmas mennyiségű 
műtárgyat találtak, ezekből kellett „megkeresni” és azonosítani az egyes műtárgyakat, 
visszanyomozni eredetüket. Ez szüntelen munkát jelentett, pihenni legfeljebb a vonaton 
tudott. Volt olyan eset is, hogy az Amerikába visszatérő alakulatának hajóját késte le, vé-
gül Belgiumban maradt. Hazatérve Amerikába megnősült, feleségül vette gyermekkori 
szerelmét, Gertrúdot, akitől aztán négy gyermeke született.

A győzelem után a szövetségesek elhatározták, hogy a náci vezetőket bíróság elé 
állítják, felállították a nürnbergi törvényszéket. Ekkor sürgősen szükség lett a háborús 
bűnökben jártas jogászokra. Elfogadta a hadügyminisztérium ajánlatát, hogy ezredes-
ként a nürnbergi perek előkészítésén dolgozzon. Így került az amerikai katonai bíróság-
hoz Nürnbergbe, ahol kinevezték az Einsatzgruppe-per főügyészévé. 27 évesen ez volt 
Ferencz első bírósági ügye. Ennek ellenére rendkívül nagy kedvvel és sikeresen vitte 
végig a főper után az egyik legjobban figyelemmel kísért tárgyalást. Az 1947. szept-
ember és 1948. április között zajlott perben emberiség elleni és háborús bűnökért, vala-
mint SS-tagságuk miatt a náci rendőri szervezetek (pl. a hírhedt Gestapo) vezetői közül 
huszonnégyen álltak a vádlottak padján. (Azért ennyien, mert ennyi vádlotti hely volt 
a tárgyalóteremben.) A huszonhárom főből (egyikük öngyilkos lett) tizennégy halálos 
ítélet született, és öt életfogytiglan. Senki nem kapott felmentést. A halálos ítéletekből 
végül csak négyet hajtottak végre.

A nürnbergi pert követően feleségével Németországban maradt. A per dokumentu-
mainak kiadásával foglalkozott, hogy később forrásként szolgáljon a történészek és jo-
gászok számára. Részt vett a nácik által üldözött személyek jóvátételi és rehabilitációs 
programjainak felállításában, és részt vett azokon a tárgyalásokon is, amelyek 1952. 
szeptember 10-én az Izrael és Nyugat-Németország közötti jóvátételi megállapodáshoz 
és 1953-ban az első német kárpótlási törvényhez vezettek.

Ma 101 éves, születésének 100. évfordulóján a világ jogász társadalma köszöntöt-
te. Ez a kötet a politikailag még élete alkonyán is aktív Ferencz 100. születésnapján, 
2020. március 11-én jelent meg. A könyv megírását sok ember segítette.

Kevés olyan tanúja él még a 20. századnak, aki annyit látott volna, mint Ben Ferencz. 
Nagyon fontos szerepet játszott a holokauszt meglétének bizonyításában. Munkája so-
rán pontos névjegyzékeket készített a háborús önkény áldozatairól, és előfordult, hogy 
két napon át mondta a vádbeszédét. Már a második világháború utáni nürnbergi perek 
idején is az volt a célja, hogy egy állandó Nemzetközi Büntetőbíróságot hozzon létre. 
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De mindenekelőtt már 1947/48-ban megalapozta az új nemzetközi büntető igazság-
szolgáltatási rendszer alapjait. Ő volt az is, aki elsőként vezette be a jogi gyakorlatba 
a „népirtás” kifejezést.

Ben Ferencz amikor az amerikai hadsereg katonájaként elkezdte az asszisztensi 
munkáját, nem sejtette, hogy ezzel saját jövőjéről döntött, a győztesek igazságát szol-
gálni a bűnök elkövetői felett.

(Philipp Gut: Ítélet a gonosz felett. Ben Ferencz – a nürnbergi főügyész rendkívüli élete 
és szenvedélyes harca az igazságért. Bp., 2020, Európa Könyvkiadó, 408 p.)
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