
Dr. Szőke József csendőr százados 

 

Kecskeméten született 1908. július 24-én. Anyja neve Somodi Zsuzsanna volt. 
 

Szegeden végezte a katonai akadémiát és jogot és 1931-ben bevonult a 9. 
gyalogezredhez. Részt vett a felvidéki, erdélyi és délvidéki bevonulásokban. 1941-ben kérte a 
csendőrségbe való felvételét.  

 
A csendőrtiszti tanfolyam elvégzése után 1942-ben avatták hadnaggyá és Orosházára 

vezényelték szárny-parancsnok helyettesként, majd 1943. május 1-től a VIII. csendőrkerület 
huszti szárnyának ideiglenes szárnyparancsnok helyettese lett. 1943. augusztusában századosi 
rangra léptették fel és szárnyparancsnokká nevezték ki, Ági Zoltán őrnagy 



osztályparancsnoksága alatt, akit 1943 közepén dr. Vad Imre őrnagy váltott fel. Hatáskörébe 
tartozott a német megszállást követően az 1944. áprilisában felállított huszti, izai és szekrencei 
gettó is (összesen kb. 4000 zsidóval), ahol a zsidó vezetők szerint mindenki iránti emberséges 
bánásmódjáról és az üldözöttek lehetőségeihez mért segítéséről volt ismert. A zsidótanács 
kérésének megfelelően a gettót kibővítette és ellátásukat javította. A zsidók elszállításában nem 
volt része, mivel az más személy hatáskörébe tartozott.  

 
1944. október 17-én a 16. hadosztály parancsnokának parancsa szerint a szárny 

legénységével együtt Sárospatakra vonult vissza, majd Essztergomba, Dorogra, Szombathelyre, 
Magyaróvárra. Végül, 1945 áprilisába Ausztriába rendelték. Ott esett  amerikai fogságba. A 
fogságban is szolgált a fogolytábor rendvédelmében. Ausztriában, 1944-ben kötött házasságot 
Főrévi Karolinával. Házasságából négy gyermek született, de csak három érte meg a felnőttkort 
(József, László és Márta).  

 
A hadifogságból elsők között, 1945. szeptember 30-án tért haza szeretett hazájába, de 

azonnal letartóztatták és a Margit körúti börtönbe zárták, majd egy évi kényszermunkára ítélték a 
bugaci internáló táborban, habár a fennmaradt iratok szerint semmiféle vádat nem tudtak 
felhozni ellene. Az ÁVH dossziéja szerint a bűne “nyugatos csendőr” mibenléte volt. Csupán 
azért, mert csendőr volt, vagyonát és minden családi és személyes tárgyát is elkobozták és 
végzettségét élete végéig nem használhatta. Katonatiszi és jogi doktori diplomája ellenére csak 
segésmunkásként dolgozhatott. Még 1987-ban is megfigyelés alatt állott (szomszédja volt a 
megfigyelésével megbízva, aki halálos ágyán valotta meg ezt a tevékenységét. Kéthetenként 
kellett irásbeli jelentést tennie). 
 

1999-ben hunyt el.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 









 


