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1911. május 25-én született Abaszéplakon, a mai Szlovákiában, Kassa mellett. Szülei, 
Kovács József és Tamási Amália Vas megyei parasztcsaládból származtak. Uradalmi 
ispánként dolgozó édesapja, Kovács József 1908-ban került egy Abaúj- Torna vármegyei 
birtokra.  

A család 1914-ben, az I. világháború kitörését követően, az édesapa bevonulásakor 
került vissza az apai nagyszülőkhöz, a Vas megyei Mersevátra. Kovács József 1917 
augusztusában hősi halált halt a román fronton, az Ojtozi-szorosban (posthumus vitézzé lett 
avatva 1937-ben). Az édesanya három gyermekkel, Jenővel és két húgával (Mária, Amália) 
maradt egyedül, negyedik gyermeke, József, apja halála után született.  

Jenő az elemi iskola hat osztályát Merseváton végezte, ezt követően került 1923-ban 
hadiárvaként a szombathelyi árvaházba. Tanulmányait osztálytársainál két évvel idősebben, a 
Faludi Ferenc Reálgimnáziumban folytatta. A gimnáziumot végig jeles eredménnyel végezte, 
1931-ben érettségizett. Lelkes tagja volt a cserkészcsapatnak (1933-ban egyetemistaként részt 
vett a gödöllői világjamboreen).  

1931-ben bevonult katonának és egyben felvételt nyert a pécsi egyetem jogi karára. 
Egy évig tanulmányait „mezei jogászként” a katonasággal párhuzamosan végezte, 1932-től 



nappali tagozaton folytatta. 1935-ben avatták doktorrá. 1935-ben ajánlásokkal sikerült 
elhelyezkednie Celldömölkön, fizetés nélküli jegyzőgyakornokként.  

1936-ban, nehéz anyagi helyzetében jelentkezett a közlönyben megjelent, csendőrségi 
és vasúti tiszti diplomásokat kereső álláshirdetésekre. A felvételiket követő csendőrségi válasz 
előbb érkezett, ami egész későbbi sorsát meghatározta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Ludovika elvégzésével 1937-ben hadnaggyá, majd a csendőrtiszti tanfolyam 
elvégzése után 1938-ban főhadnaggyá avatták. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honvéd zászlós, 1936. Ludovikás karpaszományos 
hadapród őrmester, 1937. 

Böszörményi út; Csendőrtiszt avatás, 1938. 



Avatását követően Csornára került szárnyparancsnoknak. Ezt követően több helyen 
szolgált. 1940-41-ben a szombathelyi csendőraltiszti iskolában tanított.  

Bácskai tevékenységét a M. Kir. Csendőrség felügyelőjének ügyészsége az újvidéki 
tisztogatást követően átvizsgálta és megállapította, hogy azon eseményekben nem vett rész és 
feladatait minden esetben szabályszerűen látta el (1. Melléklet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdély visszatér. Nagyváradon, 
1940 szeptemberében. 

 

Főhadnagy, 1941 tavaszán. 

Szombathelyen a csendőrnapi díszszázadot vezeti. 1941. február 14. 



Itt ismerte meg későbbi feleségét, Márkus Juditot, Márkus István körjegyző és Nyull 
Irén leányát. Délvidéki szolgálat után 1943 tavaszán került Gödöllőre szárnyparancsnoknak. 
1943 júniusában megnősült, 1944 áprilisában született meg Judit nevű kislánya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A szárnyparancsnok fohásza a Kerepesi Kálváriánál 1943-ban. 

A gödöllői Grassalkovics kastély 
bejáratánál. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A front közeledtével családját Szombathelyre küldte, ő maga egységével Budapestre 
került. Budapest ostromát az akkori belügyminisztériumban, a budai várban élte át, 1945 
februárjában esett szovjet fogságba. Több gyűjtőtáboron keresztül oroszországi tiszti 
hadifogolytáborokba került, ahonnan csendőr múltja miatt az utolsó transzportok egyikével, 
1950 decemberében jutott vissza Magyarországra. A nyíregyházi fogolyelosztóból azonnal a 
Markó utcai börtönbe szállították, majd internálták és 1953-ig a kazincbarcikai 
fogolytáborban a vegyiművek építésén dolgozott. Sztálin halála után a munkatábort 
feloszlatták. Újra a Markó utcai börtönbe szállították, ahol 1953-ban koncepciós perben 
délvidéki szolgálata miatt 10 év börtönre ítélték (2. Melléklet). Elítélését követően a csolnoki 
munkatáborban, szénbányában dolgozott 1956-ig.   

Felesége eközben édesanyjával és lányával Szombathelyen élt, a csolnoki 
szénbányában látogathatta meg először, 8 év után férjét. 

1956 elején Csolnokról a váci börtönbe került. Itt érte 1956 októberében a forradalom. 
A börtön kapuinak megnyitását követően október végén sikerült Szombathelyre jutnia. Mivel 
nem töltötte le börtönbüntetését, 1957 márciusában visszavitték Vácra, ahonnan büntetésének  

Csendőr százados szárnyparancsnok,  
Gödöllő, 1941-1944. 



leszállítása után 1957 októberében 
került végleg haza Szombathelyre, 
felesége Szabó Miklós utcai házába. 
Időközben, 1957 júliusában 
megszületett fia, Jenő. 

 Hazakerülését követően 
tejipari építőbrigádnál, majd asztalos 
üzemben sikerült elhelyezkednie 
segédmunkásként. Újra 
leérettségizett, majd 1965-től a 
szombathelyi gázgyárban dolgozott 
csoportvezetőként. Innen ment 
nyugdíjba 1974-ben, majd 4 évig 
dolgozott még nyugdíjasként. 

 A hatvanas évektől tagja lett 
a honismereti mozgalomnak, 
honismereti akadémiákra járt, 
honismereti (Vas megye, 
Szombathely, Mersevát), 
nyelvtudományi (nevek világa), 
egyházi (út menti keresztek), 
ipartörténeti (gázgyár) és 
iskolatörténeti (árvaház, 
reálgimnázium) munkák, pályázatok 
írásával foglalkozott. Részt vett több 
vetélkedőn, rejtvényt fejtett és 
bélyeget gyűjtött.  

 

 Bár sok bajtársával ezt megelőzően is 
levelezett, a rendszerváltást követően nyíltan 
is felvette a kapcsolatot régi bajtársaival, 
hadifogoly és csendőrtalálkozókat 
szervezett.  

1990-től kitartó elkötelezettséggel 
törekedett rehabilitálására a kezdeti 
elutasítások ellenére. Ismételt kérelmeit 
követően (3. Melléklet) ügyét végülis 
felülvizsgálták és 1994-ben, három és fél évi 
jogi huza-vona után a Legfelsőbb Bíróság 
rehabilitálta (4. Melléklet), majd anyagilag is 
kárpótolták.  

1990-t követően folyamatosan 
publikált a helyi lapokban, folyóiratokban és 
könyvekben (Vas Népe, Savaria Fórum, 
Vasi Szemle, Honismeret, Vasi Honismeret, 
Diktatúra Vas megyében stb.), tevékenyen 
részt vett honismereti és rendvédelmi 
szervezetek munkájában. Nyolcvan év felett 
is sokat utazott, szervezett. 1995-ben 

1995. február. 



Mersevát község első díszpolgárává avatta. 

Judit lánya kertészmérnök-tanár, Jenő fia építőmérnök lett. Életében 9 unokája és 5 
dédunokája született. 

2002. október 4-én, 92. életévében Szombathelyen halt meg rövid kórházi ápolás után. 

Vitéz Domokos Sándor: Búcsúztató 
(Szombathely, 2002. október) 

Az őszi hantok némasága 
elmúlásunkról súg mesét, 
szétterítve száraz avarból 
a búcsúzásnak szőnyegét. 

A szél hárfája lágy dalával 
figyelmeztet hogy jön a tél 
és életünknek por hüvelye 
porrá válva pihenni tér. 

E fájó búcsú pillanatban 
Jenő Bátyánkra emlékezünk 
az itt maradt kakastollasok 
és fogadalmat teszünk. 

Megígérjük hogy életének 
példájához méltók leszünk 
és emléke mint vezércsillag 
míg élünk megmarad velünk. 

Kalapunk mellett a kakastoll a 
vitézség szimbóluma 
láthatatlan leng itt felettünk 
mint örök hűség záloga. 

S ha majd a hantok dübörögnek 
koporsónkra egykor felettünk; ... 
megköszönjük a kiváltságot, 
hogy a bajtársai lehettünk. 

Testének nyugvóhelye Szombathelyen a Jáki temetőben. 

Életrajza ROMÁN István tollából  
A 196-os számú rab 

címen a honlap Könyvtárának Bibliográfiáján 
keresztül olvasható, vagy megrendelhető a 

koj@freemail.hu email címen. 

mailto:koj@freemail.hu�


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csendőrségi pályafutásának állomásai: 
Pécsi tudományegyetem:1931-1935 - Jogi diploma:1935.06.  
 Jegyzőgyakornok Celldömölkön:1935.10.-1937.06. 
Jelentkezik csendőrtisztnek:1937.06. 
Ludovika illetve Böszörményi út:1937.09-1938-12. 

Főhadnaggyá avatás:1938.12.18. 
Érsekújvár:1939.01.-1939.05.04. 
Csorna:1939.05.05.-1940.02.01. 
Makó:1940.02.02.-1940.07.01. 
Kisújszállás:1940.07.02.-1940.09.05 
Észak Erdély:1940.09.06.-19401.10.09. 
Szombathely: Csendőriskola - oktatótiszt 1940.10.10.-1941.04.11. 
Újvidék: szárnyparancsnok /előtte részt vesz a bácskai bevonuláson/1941.04.12.-1942.04.30. 
Századossá léptetik elő 1942. április végén 
Huszt: szárnyparancsnok 1942.05.01.-1942.05.19. 
Gödöllő: szárnyparancsnok 1942.05.20.-1944.11. 
Budapest ostroma:1944.11.-1945.02.12. 
Orosz fogság:1945-02.13.-1950.12. 
Kazincbarcika: munkatábor 1951.03.19.-1953.08. 
Koncepciós csendőrper: 1953.11.20. 
Csolnok majd Vác:1953.12.-1956.10.28. 1957.03.07.-1957.11.11. 
1990.09.06.-án a Fővárosi bíróság mentesíti a börtönbüntetéshez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól.  
1994. 14.18. Legfelsőbb Bíróság rehabilitálja (három és fél évi jogi huza-vona után ) 
 

Érmei: 
Első világháborús emlékérem, amire mint hadiárva volt jogosult. Édesapja emlékére nagy 
szeretettel viselte. 
A felvidéki, erdélyi és délvidéki visszacsatolt területekre való bevonulás emlékérmei. 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSOSS SfRÓSÁGA 

Hf v.X.J130/1993/3.szám 

• i; 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, az 1994. év ápr.hó 
18. napján tartott nyíIvános ülésén meghozta a követlező 

í t é l e t e t : 

A háborús büntett miatt R E N K E Y A L B E R T és társai ellen folyamat
ban volt büntető ügyben dr KOVÁCS JENŐ V.r. terhelt által benyújtott fe
lülvizsgálati indítvány elbírálása során a Budapesti Megyei Bíróság 
B.III. 0343/1953/10. számú, valamint a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb 
Bírósága B.IV.001549/1953/14.számú ítéletét Dr. Kovács Jenő V.r. terhelt 
tekintetében hatályon kívül helyezi és e terheltet az ellene háborús 
büntett miatt emelt vád alól 

f e l m e n t i . 

A felülvizsgálati eljárás során felmerült 1000 (egyezer) Ft. bünügyi 
költséget az állam viseli. 

Az ítélet ellen fellebbezésnek, illetőleg az indítványelőterjesztője rá
száről újabb felülvizsgálati indítványelőterjesztésének nincs helye. 

I N D O K L Á s 
( kivonatosan ) 

A terhelt az ellene indütott büntetőeljárás során, 1950.dec.6. napjától 
őrízetben és előzetes letartóztatásban volt, majd jogerősen kiszabott 
szabadságvesztését töltötte. 1956.okt.28-tól 1957.márc.2-ig szabadlábon 
volt. 1957.márc.2-án büntetését ismét foganatba vették; majd 1957.nov. 
ll-én büntetését félbeszakították. A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa ezt követően, az 1958.feb.4-én kelt 0051/1/1958.számú elhatározásá
val a terhelttel szemben kiszabott börtönbüntetés tartaImát kegyelemből 
6 év 6 hónapra mérsékelte. Az így mérsékelt tartalmú büntetést - a ter
helt által kiállított szabadságelvonással - kitöltöttnek tekintették. 

A fenti jogerős ítéletek ellen dr.Kovács Jenő V.r. terhelt nyújtotta be 
felülvizsgálati indítványt. Az indítványban kifejtettek szerint nem kö
vette el a terhére rótt háborús büntettet. Bünösségének megállapítása 
így törvénysértő. 

A legfőbb ügyész Bf. 684/1994.számú átíratban és képviselője a nyílvá
nos ülésen a felülvizsgálati indítványt alaposnak tartva, azt támogatta. 



Indítványozta a megtámadott ítéleteknek a terhelt tekintetében történő 
hatályon kívűl helyezését és a terhelteknek az ellene háborús bűntett 
miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentését. ~ 

A jogerős bírósági határozatokban kifejtett előbbi álláspont és jogi ér
velés a kollektív bűnösség elvét tükrözi. Figyelmen kívűl hagyja azt a 
mind a vád tárgyává tett cselekmény megvalósítása, mind pedig az ~lbírá
lása idején is érvényes alapvető büntetőjogi alapelvet, hogy alanyi bű
nösség hiányában az elkövető büntetőjogi felelősséget megállapítani nem 
lehet. 

Ezen alapvető elvi figyelmen kívűl hagyása következtében az ügyben el
járt bíróságok nem vizsgálták a terhelt konkrét elkövetői tevékenységét, 
magatartását, a terhelt beosztottainak tevékenységét, azt, hogy e maga
tartások eredményeként sor került-e ténylegesen emberek törvénytelen ki
végzésére, vagy megkínzására. A terhelt és beosztottainak magatartása 
okozati összefüggésben állt-e ilyen eredménnyel. 

Csupán általánosságokban mozgó ténymegállapítások alapján,az elkövető 
konkrét tevékenységének és annak eredménye vizsgálatának hiányában az el
követé büntetőjogi felelőssége nem állapítható meg. Ugyancsak nem kerülhet 
sor az elkövetö bűnösségének megállapítására abban az esetben, ha a tör
vény szerint büntetni rendelt káros eredmény az elkövetőtől függetlenűl 
más személyek törvénysértő, jogellenes magatartása folytán következett be. 

A jogerősen megállapított ítéleti tényállásból kitűnően , kétségtelen tény, 
hogya terhelt a vádbeli időben Újvidéken, mint csendőr szárnyparancsnok 
teljesített szolgálatot. 

Egyetlen adat sem merült fel e körben arra, hogya terhelt e tevékenysége 
során a reá vonatkozó rendelkezéseket megszegte volna, beosztottai az 
üldözöttekkel kegyetlenkedtek volna. Arra sem merült fel egyetlen tény, 
körülmény sem, hogy tevékenysége során, annak eredményeként az üldözöttek 
közül valakit kivégeztek, vagy megkínoztak. 

Ilyen körülmények között, ilyen adatok mellett pedig a fentebb kifejtet
tekre tekintettel, törvényt sértettek az ügyben eljárt bíróságok akkor, 
amikor dr, Kovács Jenő V.r. terhelt büntetőjogi felelősséget a terhére 
rótt emberek törvénytelen kivégzésének és megkínzásának részeseként el
követett háborús büntettben megállapították. 
Dr. Kovács Jenő V.r. terhelt bűnösségének megállapítására a büntető anya
gi jog szabályainak megsértésével került sor. 

Ezért a Legfelsőbb Bíróság a Budapesti Megyei Bíróság B.III.0343/1953/10. 
számú, illetve a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága B.IV. 
001549/1953/14.számú ítéleteit a Be. 291.§-a III bekezdésének al pontja 
alapján a rendelkező részben írtak szerint hatályon kívűl helyezte és 
a Be.291. §-ának 131 bekezdése alapján maga hozott a törvénynek megfele
lő határozatot. 

Dr. Kovács Jenő V.r. terheltet az ellene háborús büntett miatt emelt vád 
alól a Be. 214.§-a 131 bekezdésének al pontja alapján - bűncselekmény 
hiányában - felmentette. 
Budapest, 1994.ápr.18.-án Dr. Julis Mihály s.k. a tanács elnöke, 
aláírások: a tanács tagjai. A kiadmány hiteléűl: bírósági tisztviselő s.k. 

C.H. 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága. 
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