Dr. Képíró Sándor, csendőr százados
Sarkadon született, 1914. február 18-án. Tanulmányait Sarkadon kezdte, majd Mezőtúron
folytatta és végül a békéscsabai evangélikus gimnáziumban fejezte be. 1932. és 1933. október
1. között a nyíregyházai 6. tüzér osztálynál szolgált, ahonnan 1933 október 1-én mint
hadapród tűzmester szerelt le.
1933-ban Szegeden beiratkozott a Ferenc József Egyetem Jogi Karára, ahonnan 1937
májusában államtudományi doktorrá avatták, majd a budapesti Kereskedelmi Akadémia
kereskedelmi átképző tanfolyamának elvégzése után 1938 májusában felvették a Magyar
Általános Hitelbankba.
1939-ben belépett a csendőrségbe, ahol a Magyar
Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a
csendőrtiszti tanfolyam elvégzése után 1940. július
9-én hadnaggyá avatták. A m. kir. csendőrség
szolnoki szárnyához került szárnyparancsnokhelyettesnek, majd Orosházára helyezték. 1941.
májusában főhadnagy lett és azon év
decemberében
áthelyezték
a
makói
csendőriskolába oktató-tisztnek.
Horthy Miklós kormányzó 1943. elején századosi
rangra léptette elő és a szegedi V. csendőrkerület
kiskunhalasi szárnyának szárnyparancsnokává
nevezték ki. Az év folyamán Tóth Józsefet, az
újvidéki járőrvezető iskola parancsnokát is
helyettesítette annak távollétében.

1943. decemberében a Vezérkari Főnök
Bírósága Szegedre idézte előzetes
kihallgatásra az újvidéki események
kapcsán, amelyből kifolyólag 10 évi
szabadságvesztésre és rangja elvesztésére
ítélte a nyugati hatalmaknak tett
gesztusként,
politikai
és
koholt
indokolással (nem bárminemű elítélendő
cselekedete alapján, hanem “rossz hírnév
keltése” miatt). A későbbi kivizsgálások
alapján viszont felmentették és 1944
június
15-ével
előző
századosi
rendfokozatába visszahelyezve a miskolci
VII. csendőrkerület miskolci gyalog
tanszázadához vezényelték. Az iskola
Németországba
vezényelése
után
Miskolcon maradt egységével a város
védelmére. 1944. december 2-án a harcoló

magyar és német alakulatok tagjai közül az egyik utolsóként hagyta el a várost.
A világháború végét Ausztriában érte meg. Linzben mezőgazdasági munkásként dolgozott,
majd a tolató-pályaudvaron vasutat épített egy magyar vasútépítő egység keretében. Innen
Tirolba ment, ahonnan 1948. augusztus 1-én Argentínába, Buenos Airesbe emigrált az
Argentin Katolikus Egyház segítségével. Távollétében a magyar kommunista népbíróság 14
év börtönre ítélte. Buenos Airesben textilgyári munkásként dolgozott.
1950-ben megnősült, házasságából két gyermeke született. 1996-ban hazatért Budapestre,
mert mint családjának megmagyarázta, “Magyarországon kívül számomra nincs élet.”

2009-ben budapesti otthonában.

A boldog hazatérés öröme helyett viszont a csendőrség ellenségeinek ismételt eltökélt
támadásai várták, mellyel nemcsak megkeserítették, de kétségtelenül meg is rövidítették az
idős ember utolsó éveit. Meghurcoltatása során többször kifejtette: "Büszkén vallom magam
magyar csendőrnek, mert a hazámat szolgáltam."
Alattomos módon Cseres Tibor Hideg napok című regényében Képíró Sándor néven formálta
meg egy különlegesen brutális magyar tiszt figuráját. A tárgyalások kapcsán a periratokból
kiderült, hogy a Kádár-rendszer dédelgetett írója hazudott a magyarok befeketítését célzó
regényében.
2006. szeptemberében a Simon Wiesenthal Központ tette célpontjává Efrájim Zuroff
vezetésével, utolsó erőfeszítésükként arra, hogy bármi áron is, de háborús bűnbakot
találjanak, függetlenül attól, hogy a célpontba vett személy személyesen mit tett vagy nem
tett.
Először az 1944. januárjában ellene hozott, de később visszavont 10 évi börtönbüntetés
letöltését követelő pert indítottak ellene. Ezt a rosszindulatú követelést a Fővárosi Bíróság a
2007. február 19-i határozatában végrehajthatatlannak ítélte és elutasította (1. sz. melléklet).
Ennek ellenére ismételten a rendőrsére vitték, kihallgatták, bíróságra idézték, zaklatták,
támadói még az utcán is nyilvánosan megrohanták, s végül a Wiesenthal Központ
nyomásának engedve egy újabb pert indítottak ellene (2. sz. melléklet), ezúttal a minden alap
nélküli háborús bűnösség vádjával. Egyrészt olyan cselekedetekért vádolták a délvidéki

razziával kapcsolatosan, amelyekben ő nem vett részt, másrészt azokért a zsidó
deportálásokért, amelyekben nem is vehetett részt mivel akkor (1944 tavaszán) nem is volt
aktiv csendőri szolgálatban. Dr. Képíró Sándor nyilatkozatot készített, melynek terjesztésére
kérte barátait és csendőrtársait (3. sz. melléklet). A vádak alaptalanságát dr. Zétényi Zsolt
védőbeszédében is fényesen bemutatta (4. sz. melléklet). A bíróság 2011. július 18-án végülis
minden vád alól felmentette (5 és 6. sz. mellékletek), de az igazságtalanul meghurcolt és
meggyötört ember 2011. szeptember 3-án Teremtőjéhez visszatért. A felmentő ítélethozatalra
a kórházból vitték mentővel, tolókocsiban, infúzióra kötve a megrokkant, már beszélni alig
bíró embert, akinek búcsúszavait Dr. Szöőr Anna, neves jogvédő és pszichiáter tolmácsolta a
tárgyalóteremben: “Ártatlan vagyok; soha nem öltem, soha nem raboltam, mindvégig a
hazámat szolgáltam.” (Dr. Szöőr Annának a vádló Zuroffhoz intézett nyílt levelét lásd a 7.
sz. mellékletben.)
A már megrokkant, hangosan beszélni nem bíró Képíró Sándor egy papírra írt üzenettel
fordította a vádat az ő vádlói felé, mert az ő minden alapot nélkülöző gyilkos-indulatú
üldöztetése annál inkább égbekiáltó, mivel ugyanakkor a délvidéki magyarokat ezreivel
pusztító valódi népírtás tettesei, valamint a kommunista önkényuralom sok ezer
áldozatának gyilkosai zavartalanul élik tovább életüket, bárminemű számonkérés
nélkül.

A 2011-es tárgyalásokon.

Köszönetet mondunk a Hegyvidéki Trianon Társaságnak a fényképek és életrajzi adatok
rendelkezésünkre bocsájtásáért.

1. sz. MELLÉKLET
Fővárosi

Bíróság
9.Beü. 969/2006/23.szám

A Fővárosi Bíróság Budapesten. 2007. évi febmár hó 19. napján meghozta a következő

végzést.
A bíróság
Dr.KÉPÍRÓ SÁNDOR terhelt vonatkozásában
(aki Sarkadon,1914. február l8 .napján született,
anyja neve: Kovács Róza,
1023. Budapest,Frankel Leó út 78.LIO.szám alatti lakos,
magyar állampol!:lár)

megállapítja, hogy a Királyi Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága, mint ítélőbíró ság által az
1944. február l8.napján jogerőre emelkedett Br.448/ l943/118. számú ítéletével kiszabott 10
évi fegyházbüntetés
v é g r e II aj t lz a t a ti a n.
Az eljárás során felmerült 261.000
viseli.

(Kettőszázhatvanegyezer)

Ft

bűnügyi

költséget az állam

A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezésnek van helye.

Indokolás:
I.

A Királyi Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága, mint ítélőbíróság az 1944. január 22.napján
kelt és 1944. február l8 .napján jogerőre emelkedett Br.448/1943/118. számú ítéletével
dr.Képíró Sándor volt csendőrszázadost, mint az ügy XIII. rendű vádlottját bűnösnek mondta
ki az i930. évi Ill.tv. 59.§ -a szerint minősülő és büntetendő hűtlenség bűntettében .
Dr.Képíró Sándort a bíróság 10 évi fegyházbüntetésre, továbbá 10 évi hivatal vesztésre és
politikai jogok gyakorlásának ugyanilyen tartamú felfüggesztésére, valamint lefokozásra
ítélte.
II.

A Katonai Főügyészs~ a 2006. szeptember 14.napján kelt Nyt.1l8/2006.számú átiratában a
Be.590.§ (1) bekezMsérefigyelemmel megküldte a fővárosi Bíróság Katonai Tanácsának
Dr.Efran Zuroff úr, a Simon Wiesenthal Kozpont igazgatójának angol nyelvű beadványát és
annak mellékletét, amelyben arról tájékoztatta a Katonai Igazságügyi szerveket, högy a már
hivatkozott Magyar Kir~yi Ho~nvéd Vezérkar Főnöke Bírósága által dr. Képíró Sándor volt
csendőrszázados XIII. rendű vádlottal szemben kiszabott 10 évi fegyházbüntetés nem kelüJt
végrehajtásra, mert az elítélt Argentinába távozott, alJonnan 1996-ban tért vIssza
Magyarországra.

\
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A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa a 2006. szeptember 27.napján kelt K.beü.I.35/2006/5.
számú végzésével hatáskörének és illetékességének hiányát állapította meg és az ügyet a
hatáskönel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Bírósághoz áttenni ,endelte.
Indokolásában az alábbiakra hi vatkozott:
A csendőrség felállásáról, szervezetéről és feladatairól az 1981. évi III. tv. rendelkezett. A
csendőrség feloszlatására 1945 évben került sor, ruuikor minden jogkörét a Magyar .
Állrunrendőrség vette át. Jelenleg az egykori csendőrségnek - Magyarországon önálló
szervként működő - a rendőrséghez tartozó Rendészeti Biztonsági Szolgálat felel meg.
Az irányadó ítéleti tényállásból az állapítható meg, hogy dr.Képiró Sándor volt
csendőrszázados, mint a Belügyminisztérinm irányítása alá truiozó tábori csendőr 1942.
január hónapban délvidéken, a szolgálati helyén, köztörvényi jellegű bűncselekmény t követett
el.
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos Büntető eljárási törvény szerint rendőr által
szolgálati helyen elkövetett köztörvényi állrunellenes bűncselekményelbírálására a fővárosi
(megyei) bíróságok rendelkeznek hatáskönel és illetékességgel, ezért a Fővárosi Bíróság
Katonai Tanácsa a Be.264. §-a értehnében az ügyet áttette a hatáskönel és illetékességgel
rendelkezőFővárosi Bírósághoz.
A végzés 2006. október 1 2.napjánjogerőre emdkedett.

HL
A Fővárosi Bíróságnak: az áttételt elrendelő végzést követően abban a kérdésben kellett állást
foglalnia, hogy a Királyi Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága által jogerősen kiszabott 10
évi fegyházbüntetés végrehajtását kizáró kÖlülmény megállapítható-e, vagy ennek hiárIyában
a végrehajtás felől kell intézkedni.
A "Belgrádi Levéltár" pecsétjével ellátott jogerős ítélet másolatán kívül a bíróság olyan egyéb
adattal nem rendelkezett, runely a fenti kérdés eldöntéséhez megnyugtató módon segítséget
jelentett volna. Ene tekintettel széleskörű levéltári és egyéb kutatást rendelt el az alábbi
eredménnyel .
A Magyar Országos Levéltár (bírósági iratok 2 L oldal) 2007. február 7.napján kelt 5016/2007.
számú és a Budapest Fővárosi Levéltár (bírósági iratok l2.o1dal) 2006. december 8.napján
kelt BFl.l0.959/2006. számú átiratában közölte, hogy dr. Képíró Sándor személyére vonatkozó
adatokat, iratokat nem sikerült felkutatni .
A népbírósági és népügyészségi iratok, kartonok, mutatókönyvek, a vonatkozó perek (pl.
Zöldi Márton és társai B.1832/l946.) nem tartalmaznak: még utalást sem a terhelt személyére,
elítélésére vagy a büntetés végrehajtása érdekében tett intézkedésekre.
A Büntetésvégrehajtás ''Űrszágp!, Parancsnoksága Fogvatartásí Ügyek Főosztálya Központi
Szállítási és Nyilvántartási Osztálya a 2006. december 20.napján kelt 12-5/50/2006. számú
átiratában közölte, hogy dr.Képíró Sándor nyilvántartásukban nem szerepel (bíróság iratok
14.oldal).
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánk lakcím-arhívuma
2007. január 3.napján kelt 412-2-203/2006. szám alatt arról tájékoztatta a bíróságot, hogy dr.
Képíró Sándor vonatkozásában kizárólag egy személyi igazolványadatlappal rendelkeznek,
amelyen a megjegyzés rovat " 1994. június 9-én külföldrő l való hazatérés"-t jelöl (bírósági
iratok 17.01dal).' ,
A volt Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a bíróság végzett kutatást, de az
ítélet végrehajtásával, illetőleg az azt megelőző eljárással kapcsolatos adatok nem voltak
fell elhetők.

A Hadtörténelmi Levéltárban történt kutatás eredményeként a bíróság az alábbi
dokumentumokat gyűjtötte ki:
A 24.számú Honvédségi Közlöny (1944. május 31.) 470. oldalának tanúsága szerint "A
m.kir.honvéd vezérkar főnöke, a Kormányzó Úr Ö Főméltósága által reá átruházott
hatáskörben dr.Képíró Sándor cső. századost az A-46.Bü.Szab.45.§ alapján lefolytatott eljárás
eredményeként 1944. év február hó 18.napjával rendfokozatába visszahelyezi."
A 28 .számú Honvédségi Közlöny (1944. jún.jus 28.) 527. oldalának tanúsága szerint "A m.kir.
hOllVt;\d ve:;:;t;\rkar főnöke, a Kormányzó Ur O Főméltósága által reá átruházott hatáskörben a
m.kir. csendőrség csapattiszti állományában a m.kir. belügyminiszter úrral egyetértésben az
alábbi személyi változásokat rendeli el:
...... Képíró Sándor századost, a szegedi V.kerület kiskunhalasi szárnyának parancsnokát
Kiskunhalasról, századparancsnoki minőségbtm, a miskolci VII.kerület miskolci gyalog
tanszázadához tartósan áthelyezem 1944. június IS-ével. A 115.943/Eln.20.-1943. 'számú
nmdeletemmel elrendelt tartós vezénylését egyidejűleg megsZÜ!1tetem. Új beosztásába ..csak a
104.320/Eln.20.-1944.számú rendeletemmel elrendelt ideiglenes vezényeltetésének
megszűnése után vonul be.".
Annak megállapítása érdekében, hogy dr. Képíró Sándor rendfokozatba visszahelyezését
milyen eljárás előzte meg - figyelemmel a Becsületügyi Szabályzat (továbbiakban Bü.Szab.)
45 .§-ára - illetve a tiszti rendfokozatba visszahelyezés, valamint az azt megelőző eljárás
eredményezheti-e a jogerősen kiszabott 10 évi fegyházbűntetés végrehajtásának kizárását a
bíróság eseti szakértőként kirendelte dr. Szakály Sándor történészt.
A szakértő a további levéltári kutatások után a szakértői véleményét előterjesztette.
A szakértői vélemény és az iratokatnál
állapíthatók )lleg.

lévő

dokumentumok alapján az alábbi tények

a./ Történelmi háttér
A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke Bírósága, mint illetékes bíróság 194~. decembere
és 1944. januárja között. folytatott eljárást az ún. "újvidéki razzia" vádlottjai ellen. A bíróság
három, a m<J.gyar királyi h"Oi:i:vedség és tizenkettő . a magyar királyi csendőrség tényleges illetve
nyugállományú tagja elleni eljárás során 1944. január 22.napján hozta meg az -ítéletet, melyet
a Honvéd Vezérkar Főnöke, vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes 1944. február 18.napján
erősített. meg és emelkedett ezzel jo gerőre . A Honvéd Vezérkar Főnöke egyben eh'endelte az
ítélet végrehajtását.
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Az ítélet j ogerőre emelkedésének i dőp ontjában a vádlottak közül vitéz Fekethalm y- Czeydner
Ferenc nyugállományú altábornagy, vitéz Grassy József vezérőrnagy, vitéz Deák LÁszló
nyugállományú ezredes és dr.Zöldi Márton csendőrszázados már külföldön (Németországban)
taliózkodott. Az ítélet előtti külföldre távozásnk nagy viszhangot váltott ki a honvédség és a
csendőrség állománya körében. A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke 1944. Január
2l.napján külön Tiszti Parancsban ítélte el a magyar történelem során addig nem tapasztalt,
példátlan esetet - honvéd egyének megszöktek a felelősségre vonás elől - .
A jogerős ítélet végrehajtása a Magyarországon tartózkodó elítéltek, így dr.Képíró Sándor
esetében megkezdődött.
Magyarország német megszállását (1944. március 19.) követően a német birodalom
magyarországi általános (teljhatalmú) megbízottja dr.Edm~md Veesenmayer az újvidéki per
végleges "megsZÜlltetését és az abban vádlottként szereplő magyar tisztek teljes
rehabilitációját" követelte 1944. március 30-án Sztójay Döme miniszterelnöktől. Sztójay1ól a
kérés első felére vonatkozóan ígéretet kapott, mí g a kérés második felére vonatkozóan az ügy
megvizsgálását ígérte a miniszterelnök. A jogerőre emelkedett ítéletet, mint illetékes
parancsnok a Honvéd Vezérkar Főnöke változtathatta meg perújrafelvétel során meghozott új
ítélettgl, ill@tvg az államfő hgyglgmmeL
bJ A bírósági iratok között

lévő

okirati bizonyítékok alapján az alábbi tények állapíthatók

meg.
Dr.Képíró Sándor - és társai - esetében az államfői (Honvéd Vezérkar Főnöki) döntés után
hivatalból megindult a rendfokozatba történő visszahelyezés, melynek ' eredményeként
született . meg az 1945. május 31-én megjelent 40.1 16/Eln.fbü.(I 944. május 25.) számú
Honvéd Vezérkar Főnöki rendelet, amely az 1944. február l8-án viselt rendfokozatába
helyezte vissza dr.Képíró Sándort.
A honvédeImi miniszter 1944. június 16-án kelt 104-585/Eln.20. számú rendeletével
dr.Képíró Sándor csendőrszázadost 1944. június 15-ei hatállyal a miskolci VII.csendőrkerület
miskolci tanszázadának századosi beosztásába helyezte.
A fenti körülményekből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a tiszti
rendfokozatba történő visszahelyezést mindenképpen meg kellett előznie egy teljes
rehabilitációt eredményező eljárásnak, mert - a szakértői megállapításra is figyelemmel - a
volt ma!1;yar királyi honvédség és csendőrség hivatásos, nyugállományú és tartalékos
állományában büntetett előéleru, jogerős büntetést töltö személy nem viselhetett
rendfokozatot (Szervezeti és Szolgálati Utasítás a m.kir.Csendőrség számára 19.§ 2.pont).
Arra nézve, hogy a tiszti rendfokozatba visszahelyezést megelő;;;ö eliárás PontosM mit
jelentett, sem a bíróságnak, sem a szakértőnek konkrét adatokat nem sikerült felkutatnia.
Egyetlenegy kiinduló pontként a 24.számú Honvédségi Közlönyben hivatkozott Bü.Szab.
45.§-a szolgálhat.
.
A hivatkozott szakasz.1I2; alábbiakat tartalni.a:Ua.
45 .§ Az újrafelvett katonilbűrivádi eljárás kedvező eredménye, vagy a jogggység érdgkében
használt semmisségi panasz folytán hozott ítélet alapján az előbb viselt tiszti rendfokozatba
való visszahelyezés körül követendő eljárás
1.pont. Ha a katonai bűnvádi eljárás újrafelvétele SOl'án, vagy a jogegység érdekében használt
semmisségi panasz folytán a honvéd bíróság olyan jogerős ítéletet (végzést), vagy a bűnvádi
üldözés elrende1ésére hivatott ilÍetékes parancsnok oÍyan jogerős határozatot hozott, amellyel
a korábbi ítéletben tiszt ellen kimondott rangvesztés mellőztetett, a honvédelmi miniszter
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mind enekelőtt megáll ap í~ a, hogy nem forog-e fenn olyan törvényi . ok (így el sős orban a
magyar állampolgárságnak időközben tÖliént elvesztése, vagy az a körülmény, hogy az illető
hivatalvesztést, vagy politikai jogai gyakorlatának felfüggesztését kimondó más ítélet hatálya
alatt áll, stb.), mely eleve kizárja az érdekeltnek előbb viselt tiszti rendfokozatába való
visszahelyezését. Ha ilyen ok nem forog fenn és az érdekelt maga is kéri, hogy előbb viselt
rendfokozatába visszahelyezzék, a honvédelmi miniszter intézkedik aziránt, hogy az
érdekeltnek mind a bűnvádi eljárás alapjául szolgált, mind az ennek okából esetleg
megszakított, vagy a korábbi ítéletben kimondott rangvesztés következtében abbahagyott
becsületügyi eljárás tárgyát képezett, mind a rangvesztésre szólt ítélet végrehajtása óta
tanúsított, illetőleg e s~abályzat rendelkezései szempontjából kifogás alá eső mindennemű
egyéb magatartása is sürgősen elbíráltassék abból a szempontból, hogy az érdekelt a tisztiállás
közös becsületének és a szolgálat érdekeinek csorbítása nélkül előbb viselt tiszti
rendfokozatába visszahelyezhetó-e vagy sem.

A fentebb idézett és a Honvédségi Közlönyben hivatkozásként szereplő 45.§ alapján
egyértelinűen megállapítható, hogy dr.Képíró Sándorral szemben kedvező eredményű
újrafelvett katonai bűnvádi eljárást folytattak le vagy a jogegység érdekében hlls:?nált
semmisségi panasz folytán hoztak új ítéletet.
A teljesség igényével jégyzi meg a bíróság, hogy a tiszti rendfokozatba történő visszahelyezés
másik módját a legfelsőbb kegyelemből történő visszanyerést - a Bü.Szab.44.§.a szabályozza.
Miután azonban a Honvédségi Közlöny a 45.§-ra hivatkozik a bíróság álláspontja szerint a
fentebb ismertetett elj árás elözte meg dr.Képíró Sándor tiszti rendfokozatba törtéllő
visszahelyezését.

Az eddig kifejtettek alapján a bíróság álláspontja összefoglalva az alábbi.
Dr.Képíró Sándor volt csendörszázadost a jogerős elítélését követő bűnvádi eljárás
újrafelvétele során vagy a jogegység érdekében használt semmisségi panasz folytán született
új határozattal büntetlen előéletűnek nyilvánították és ennek következményeként 1944.
február IS-ai hatállyal korábbi tiszti rendfokozatába visszahelyezték. Mindez megszakítás
néLkiili hivatásos tiszti pályafutást eredményezett a jövőre nézve.
Miután a 10 évi fegyházbűntetést kiszabó ítélet az azt követő eljárás során hatályát vesztette,
hatálytal anná vált ~ az ítéleti rendelkezés is, amelynek végrehajtása érdekében a bíróságnak
intézkednie lehetne, így azt a rendelkező r~sz értelmében végrehajthatatlannak nyilvánitotta.
Az eljárás során felmerült bűnügyi költséget a Be.339.§ (1) bekezdése alapján az állam viseli.
A végzés ellen a Be.347.§ (1) bekezdése és az 555.§ (2) bekezdés ji pontja értelmében a
kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbe~ési lehetőség van.
Budapest, 2007. február hó 19.napján
Máziné Dr.Szepesi Erzsébet sk.
bíró

2. sz. MELLÉKLET: Újabb per dr. Képíró Sándor ellen
A MagyarHirlap-Online 2011. február 18-i számából, Sinkovics Ferenc tollából.
http://www.magyarhirlap.hu/tortenelem/csend_es_rend_a_magyaroktol_tanult_a_vilag.html
Egy idős csendőr bíróság előtt
Nyilván van abban valami üzenet, hogy éppen most, február 14-én, a csendőrség napján
emelt vádat hosszú vizsgálat után a Budapesti Nyomozó Ügyészség a kilencvenhét éves
Képíró Sándor, egykori csendőr százados ellen. Képírót ártatlan civilek, köztük zsidók
meggyilkolása miatt jelentette fel a jól ismert náci-üldöző szervezet, a bécsi székhelyű Simon
Wiesenthal Központ. A feljelentés szerint Képíró az 1942 januárjában végrehajtott újvidéki
razzia során követte el bűneit, például zsidók Dunába lövését, illetve lövetését.
Kádár Éva joghallgató szakmai érdeklődése okán kutatja a Képíró-ügyet. Lapunknak
elmondta, dokumentumok bizonyítják, hogy a csendőrségnek csak a gyanús elemek
igazoltatása, letartóztatása és bekísérése volt a feladata a razzia során. Képíró százados ezt a
tevékenységet ellenőrizte. Kivégzésekre nem adott s az adott szolgálati viszonyok között nem
is adhatott parancsot, erre semmiféle jogköre sem volt. Az egy nappal későbbi Dunába
lövéseknél pedig csak honvédek és folyamőrök voltak jelen, csendőrök nem. Felróják neki,
hogy elszökött a VKF Bíróság 1944-es ítélete elől, amelyben tízévnyi börtönt kapott. Kádár
Éva leszögezte, hogy ez nem igaz, Képíró bizonyíthatóan itthon maradt. Ugyancsak felróják
neki, hogy részt vett az újvidéki zsidóság 1944. április-májusi deportálásában. Ez pedig
lehetetlen, tette hozzá a joghallgató, mert Képíró épp a VKF-eljárás és ítélet miatt csak 1944.
június 1-jén kapta vissza katonai rangját, addig semmilyen módon sem léphetett szolgálatba.
Különleges eleme az ügynek, hogy Cseres Tibor Hideg napok című regényében Képíró
Sándor néven formálta meg egy különlegesen brutális magyar tiszt figuráját. Kádár Éva
reméli, a bíróság kideríti majd az igazságot.

3. sz. MELLÉKLET: Dr. Képíró Sándor nyilatkozata az ellene felhozott „háborús
bűnös”-i rágalmakra.
Az Újvidéki razzia hiteles története
Avagy hogyan lettem „háborús bűnös”
Előszó
Több mint negyven év távlatából írom ezeket a sorokat, hogy a szemtanú hitelességével
rögzítsem azokat az eseményeket, amelyeknek elbírálását a történelem lesz hivatva objektíven
kiértékelni.
Egy bíróság már ítélkezett az alant leírt események ügyében: a magyar vezérkar főnökségének
(Vkf.) külön bírósága, amely az 1930. III. Tc. 59. I. törvénybe ütköző bűntettekkel
foglalkozott. Főnöke Szombathelyi Ferenc vezérezredes volt, a bíróság elnöke vitéz Náday
István vezérezredes, tagjai: vitéz Németh József és vitéz Kiss János altábornagyok. Tárgyalás
vezető Babos József hb. ezredes, az ügyész Gazda Imre hb. százados volt.
Egyben válaszolok Cseres Tibor 1966-ban megjelent „Hideg napok” című regényére és
filmváltozatára, melyben név szerint szerepelek.
Az események:
1941-ben Bácskában erős partizán tevékenység folyt, melynek során mindkét részről súlyos
veszteségek voltak. A partizánok 1942. január 6-ára nagyobb katonai akciót terveztek
melynek során vissza akarták foglalni Bácskát. Súlyos harcok folytak és Fóthy cső. alezredes
a Vkf. 2. nyomozó osztályhoz beosztott tiszt írásban jelentette a Vkf. főnökének, hopgy a
harcok során kb. 1200 ember életét vesztette.
Mivel az állapotok nem nyugodtak meg, a vezérkar főnöke az egyész Bácskát hadműveleti
területté nyilvánította és írásban elrendelte a „tisztogatást és megtorlást” Újvidék térségében
és ezen kívül személyesen és szóban eligazította Feketehalmy-Czeidner Ferenc altábornagyot
a szegedi hadtest parancsnokát. 1942. január 20-ára Újvidékre érkeztek a razziához szükséges
katonai- és csendőr erők. Az egész várost kívülről a katonai erők hermetikusan lezárták, a
Duna partot pedig a folyamőrök biztosították. Január 20-án este Gaál György őrgy. az
újvidéki csendőriskola parancsnoka tájékoztatott a razzia lefolytatásáról. Elmondotta, hogy a
razzia három napig tart és kívülről indul el a város központja felé. Az igazoltatást a csendőr
járőrök végzik, akikhez megfelelő számú honvédet osztottak be lökőerőnek. A razzia
tartamára ostromállapotot hirdettek, senki az utcára nem léphetett ki. Kiadtak egy hosszú
névsort, akiket el kellett fogni. Ezen kívül le kellett tartóztatni minden olyan személyt is, aki
kellőképpen nem tudta magát igazolni, vagy egyéb körülmények miatt gyanús volt. Az
elfogottakat a honvéd kísérő járőrök a Levente otthonba kísérik, ahol egy igazoló bizottság
működik, újvidéki polgárokból összeállítva.
Csendőr részről a razziában mint igazoltató, két tanszázad, az újvidéki és makói, és a
szekszárdi iskolától egy szakasz vett részt. Ez rendkívül kevés volt egy ilyen nagy területre. A
csendőr legénység feladata kizárólagosan az igazoltatás volt. A csendőr tisztek feladata pedig
az igazoltatás ellenőrzése és a járőrök irányítása volt. A csendőrtiszt nem volt hatósági közeg,
tehát nem is igazoltathatott a fennálló szabályok szerint.

A razzia 1942. január 21-én kezdődött és az első két napon nem volt semmi túlkapás. Január
23-án délelőtt Feketehalmy altgy. és Grassy vőrngy. parancsa alapján honvéd alakulatok
gépkocsin a Levente Otthonban levő foglyokat kivitték a Duna partra, léket vágtak a Duna
jegén és a kivégzetteket elúsztatták. A kivégzéseket kizárólag honvéd alakulatok hajtották
végre és azon egyetlen csendőr sem volt jelen. Ez a puszta tény.
A részemre kiosztott területen nem volt egyetlen fegyverhasználat sem, miszerint egyész
újvidéki tartózkodásom alatt egy hullát sem láttam.
Ellenben, hogy a razzia során kötelességszerűen jártam el arra szolgáljon a következő eset,
amelyre ma negyven év után is világosan emlékszem:
Tudomásomra jutott, hogy a Rex-szállóban ahol éppen el voltam szállásolva, egy honvéd
járőr illegálisan cselekedett. Oda siettem és a szálló tulajdonosa lakásában ott találtam
Tanursich szálló-tulajdonost, aki családjával együtt bundába felöltözve egy kis kézitáskával
útra készen állt. A fosztogatni akaró banda vezére Pozdor zászlós volt, akit rögtön félrehívtam
és megkérdeztem tőle, hogy mit jelentsen ez a helyzet, ő erre azt válaszolta: „Viszem ki őket a
Duna-partra!” Mivel a Tanursich család ellen semmiféle vád nem merült fel, ezért a
zászlósnak csak annyit mondtam, hogy takarodjanak innen, mire bandájával együtt kivonult a
szállóból. Bevonulásom után jelentettem az esetet Gaál őrgy.-nek, a Tanursich családnak
pedig azt mondtam, hogy nézzék meg, megvan-e mindenük, vetkőzzenek le és nyugodtan
maradjanak.
Gondolom, ha a Tanursich család bármelyik tagja valahol él (3 gyerekük volt), ezt a napot
biztos nem felejtette el és emlékezni fog az eseményekre.
Ez a válaszom a „Hideg napok”-ban megjelent Pozdor zászlóssal kapcsolatban s még az, hogy
Pozdor zászlóssal sem a razzia alatt, sem utólag soha semmiféle szolgálati viszonyban nem
voltam. Ha már a „Hideg napok”-nál tartok, még meg kell említsem, hogy a regény 146-ik
oldalán kitalált mese, mely szerint jelenlétemben a csendőr-járőr fegyvert használt. Ez annyira
nem állja meg a helyét, hogy a színdarab 312. oldalán ennél a jelenetnél már
fegyverhasználatról szó sincs, mert ezt a mesét már az író is soknak találta vagy talán addigra
elfelejtette. Úgy látszik Pozdor zászlós szolgáltatta bosszúból ezeket az „adatokat” ellenem,
mivel nam hagytam a szerencsétlen családot kifosztani és legyilkolni.
A háború kimenetele az 1943. évben egyre tragikusabb irányt vett. A magyar parlamentben
kezdtek az újvidéki razziákkal foglalkozni, majd kifejezetten angol nyomásra követelték a
bűnösök felelősségre vonását. Már 1942-ben megkezdődtek a kivizsgálások azzal, hogy a
razziában résztvettekre pertörlést adjanak. A honvédek kivizsgálása hamarabb megtörtént és
Horthy kormányzó meg is adta a pertörlést a honvéd-alakulatokra. A csendőröknek a
pertörlést a csendőrség felügyelője Faraghó altgy., mint illetéskes parancsnok készítette elő,
de elkésett vele, mert időközben nagybaczoni Nagy Vilmos lett a honvédelmi miniszter és
nála elakadt a csendőrök pertörlése.
1943. novemberében idézést kaptam a Vkf. különbíróságától előzetes kihallgatásra Szegedre,
ahol Gazda szds. ás Jolsvai fhgy. hadbírók már mint gonosztevőt kezeltek. A főtárgyalás
1943. december 8-án kezdődött. Csendőrökre törvényileg az illetékes parancsnok a
csendőrség felügyelője volt. Ennek dacára a vezérkari főnök teljesen törvényellenesen és
önhatalmúlag a Vkf. különbírósága által vont felelősségre.

Tekintettel arra, hogy az egész razziát a honvédség rendezte és vezette le, nem merte a
vezérkari főnök megtenni, hogy csak a csendőrökre hárítsa a felelősséget. Ezért a
kormányzónál kijárta, hogy a három legfőbb honvédségi vezetőt kivegyék a pertörlésből és
velünk együtt, mint 1, 2, és 3 sz. fővádlottat felelősségre vonják.
A vád kollektív vád volt, amelyet a Magyar Büntető Törvénykönyv nem ismer el. A fent
említett törvénycikk kb. azt mondja ki, hogy „Aki a magyar államnak, vagy fegyveres
erejének szándékosan hátrányt, az ellenségnek előnyt okoz, az hűtlenséget követ el és halállal
büntetendő”. Természetesen ilyen súlyos vád alapján azonnal el kellett volna fogni bennünket,
de hogy semmit se sejtsünk, szabadlábon hagytak. A Vkf. különbírósága által hozott ítélet
ellen nem volt fellebbezés és amint azt a Vkf. megerősítette, azonnal végrehajtották. A
főtárgyalás 1943. december 8-án kezdődött és az eredeti terv az volt, hogy 12-én kivégeznek
bennünket. A kivégzést csak azért kerültük el, mert ugyan zárt tárgyalás volt, de Faraghó
altgy. a csendőrség felügyelője mint illetékes vette a fáradtságot és jelen volt az éjjel-nappal
gyorsított ütemben folyó főtárgyaláson. Természetesen Faraghó altgy. értesítette a
csendőröket és a honvédeket is, akik között lázadás szerű események kezdtek mutatkozni,
úgyhogy vitéz Szombathelyi és társai jobbnak látta a dolgot lelassítani. A tárgyaláson ellenem
csak kollektív vád volt. Kértem a Tanursich család megidézését, de itt mentő tanúkra nem,
csak vádtanúkra volt szükségük. Kihallgatásom mindössze negyed órát tartott. A
főtárgyaláson sokmindenről volt szó. Elsősorban mi csendőrök kértük, hogy minket ne a Vkf.
bírósága vonjon felelősségre, hanem a rendes hadbíróság. Természetesen ezt eltasították. A
főtárgyalásra a vezérkar főnökét sem lehetett megidézni, mert ő volt a legfőbb parancsnok.
Ennek ellenére kérték a megidézését, de azt is elutasították.
A főtárgyaláson az is kiderült, miszerint Babos ezredes azt állította, hogy a vezérkar főnöke
nem is tudott arról, hogy január 6.-a körül mi történt Csarogon vagy Zsablyán. FeketehalmyCzeidner altgy. kérésére megjelent Vasvári vk. alezredes, aki kijelentette, hogy ő mint
segédtiszt mutatta be Fóthy cső. alez. jelentését, miszerint Csarogón és Zsablyán kb. 1200
ember vesztette életét. Ehhez a számhoz Szombathelyi jegyzetként sajátkezűleg odaírta, hogy
„nem sok”. Ennek ellenére Babos ezredes azt mondta, hogy Vkf. nem tudott az eseményekről.
Mindezek után kb. január közepén rendelte el Szombathelyi az újvidéki razziát ezekkel a
szavakkal: „tisztogatást és megtorlást rendelek el”. A főtárgyalás most már lassított ütemben
folyt tovább. Elérkezett karácsony és három napra hazaengedtek családunkhoz. Ahogy
hazafelé utaztam a vonaton véletlenül összetalálkoztam Lengyel hb. alezredessel, aki
családunk régi ismerőse volt. Kérdezi tőlem ezekkel a szavakkal: „Pajtikám mi járatban
vagy?” Mondtam neki, hogy megyek haza a szüleimhez. Elmeséltem neki, hogy a Margit
Körúton épp most folyik ellenem az eljárás az újvidéki razzia miatt. Erre a fejéhez kapott és
azt kérdezte: „Te is benne vagy ebben az ügyben? Mert az eredeti terv tudomásom szerint az
volt, hogy 8-án megkezdődik a főtárgyalás és 12-én kivégeznek benneteket, de most már
látom ezen a veszélyen túl vagytok.”
Természetesen mikor visszamentem Budapestre azonnal elmeséltem bajtársaimnak a
hallottakat, akik mind mélyen fel voltak háborodva.
A tárgyalás csak húzódott és már január közepéhez értünk. Mivel még mindig szabadlábon
voltunk, valaki azzal a hírrel jött, hogy aki akar közülünk az átmehet Németországba, mert a
németek átvesznek rangunkkal együtt. Én azt mondtam, mivel nekem nincs semmi bűnöm, én
nem megyek, mert engem a törvény szerint nem lehet elítélni. Másnap minket a főtárgyaláson

letartóztattak, megvonták az egyenruha-viselés jogát és pár napra rá kihirdették az ítéletet.
Azok között voltam, akik tíz év fegyházat kaptak, mert ugyan nem volt ellenem semmi vád,
de a kollektív vád alapján ítéltek el. Az ítélet soha nem emelkedett jogerőre, mert a Vkf. nem
merte jogerőre emelni. Ezzel szemben a bíróság tagjai helyőrségről helyőrségre jártak és
igyekeztek mindenkit meggyőzni az ítélet helyességéről.
Még javában ültünk, mikor tudomást szereztünk arról, hogy a honvédeket, akiket utánunk
hoztak a főtárgyalásunkra saját tanúvallomásuk alapján kivették a pertörlésből és a vádlottak
padjára ültettek. Kiszabadulásunk úgy történt, hogy mikor március 19-én bejöttek a németek
és az SS alakulatok ki akartak hozni a börtönből. Ez Csatay vezérezredes honvédelmi
miniszter tudomására jutott és elküldte hozzánk Oláh István államtitkárt azzal a kéréssel, hogy
ha jönnek a németek ne menjünk ki velük, mert ő garantálja, hogy az ügyet elintézi és
rangunkkal együtt tovább szolgálhatunk. Ezt meg is ígértük Oláh Istvánnak s valóban március
22-én szabadlábra helyeztek bennünket, majd később Horthy kormányzó az ügyre pertörlést
rendelt el. Míg Szombathelyi volt a Vkf. addig nem szolgálhattunk; június 1-én kerültem
ismét beosztásra Kolozsvárra.
Ez az én „háborús bűnös” történetem.
A Vkf. különbíróságának tagjai a Délvidéken is működtek és hoztak többszáz halálos ítéletet
a Vkf. nevében. Pontosan tudták, hogy Szombathelyi volt a felelős és ennek dacára ártatlanok
vérén keresztül akarták tisztára mosni vétkeiket. Szombathelyit utólérte a végzete. Otthon tíz
évre ítélték el, de amikor kiadták a jugoszlávoknak már nem tudott tovább hazudni és mert ő
volt a felelős parancsnok – kivégezték.
Sajnos, mivel „háborús bűnösnek” lettem nyilvánítva életem nagy részét hazámtól távol
száműzetésben kellett leélnem. Büszkén vallom magam csendőrnek és hazám iránti
szeretetből szolgáltam. Újvidéken még véletlenül sem láttam egy hullát sem, nemhogy részt
vettem volna a vérengzésekben. A kivégzések a razzia harmadik napján a Duna parton
megtörténtek, de azt a honvédség rendezte és azon egyetlen csendőr sem volt jelen.
Lelkiismeretem nyugodt, mert kötelességemet hazám iránt mindig a m. kir. csendőrség
hagyományainak megfelelően „Híven, Becsülettel és Vitézül” teljesítettem.
Dr. Képíró Sándor
csendőr százados

4. sz. MELLÉKLET: A védőbeszéd
(Hering József – Kuruc.info; 2011. VI. 30.)
Dr. Zétényi Zsolt dr. Képíró Sándor fölmentését indítványozta

Dr. Zétényi Zsolt (Fotók: Hering J.)
A háborús bűncselekmény elkövetésével vádolt dr. Képíró Sándor egykori
csendőrszázados perének tárgyalása június 30-án dr. Zétényi Zsolt védőbeszédével
folytatódott. A 97 esztendős, a jelek szerint izraeli megrendelésre meghurcolt dr. Képíró
a csütörtöki tárgyalási napon igen kimerültnek látszott. A vádlott ügyvédje a vád nem
törvényes mivoltára és megalapozatlanságára hivatkozva indítványozta dr. Képíró
fölmentését és a vád elejtését.
Dr. Zétényi Zsolt a perbeszéd elején emlékeztetett rá, hogy jogászként évtizedek óta
foglalkozik háborús bűncselekményekkel és azoknak büntetőjogi történetével, ezért sem neki,
sem a magyar társadalomnak ez ügyben nincs szüksége fölvilágosításra és eligazításra. „Ez a
tárgyalás és a per csupán egy meggyötört emberről szól, az ő sorsáról döntenek a bírák”,
mondta dr. Zétényi, majd hangsúlyozta, hogy a bizonyítást az alkotmányosság és a
törvényesség elvei alapján kell megejteni. Igen régen történt esemény képezi a per tárgyát, s
annak megítéléséhez jól kell ismerni az akkori közfölfogást, kultúrát és általános szemléletet.
Más, korábbi hatóságok bizonyítására is támaszkodunk, ami még inkább bonyolítja a mostani
eljárást.
A védő kiemelte, hogy a vádlottat 1944-ben teljes mértékben rehabilitálta az akkori
igazságszolgáltatás, s ezzel együtt a tiszti becsületét is helyreállították. A semmisségi panasz
nyomán hozott 1944-es felmentő ítéletet mindenképpen alaposnak és komolynak kell
tekintenünk, s ezt ékesen bizonyítja, hogy dr. Képírót visszahelyezték a tiszti állományba. Az
eredeti jogállás helyreállítása, a korábbi becsületbeli állapotba való visszahelyezés tehát
megtörtént, mondta dr. Zétényi, majd föltette a kérdést: a két jogi helyzet (az 1944-es és az
1948-as népbírósági – H. J.) megítélése közül vajon melyiket választja majd a tisztelt bíróság?
Dr. Képíró Sándor egész magatartását megvizsgálták az 1944-es ítélet meghozatalakor, s az
Újvidéken történt események taglalásakor a per folyamán nem jutottak el a vádlott
személyéhez – jelentette ki a védő.
Egykori papírok torz tükrén, egy korábban eljárt hatóság ténykedésén keresztül próbáljuk
megítélni az egykori eseményeket – mondta dr. Zétényi, majd ismét figyelmeztetett rá,
személy szerint a vádat képviselő ügyészt, hogy a bizonyítékoknak hitelt érdemlőnek és
törvényesnek kell lenniük. A bizonyításkor minden más lehetőséget ki kell zárni, s a
bizonyítást a jogi bizonyosság keretein belül kell tartani. „Vádbeszédében az ügyész úr egy
víziót vázolt fel, amely az ő erkölcsi felfogását tükrözi” – hangsúlyozta az ügyvéd. Dr. Képíró

Sándornak annak idején csendőrtisztként nem volt lehetősége arra, hogy megtagadja az
Újvidékre vezénylés parancsát. A vádnak inkább azt kellene bebizonyítania, hogy mi volt az a
pont, amikor a vádlott azt mondta a beosztottainak, hogy szabadon lehet rabolni és gyilkolni.
Ilyen bizonyíték azonban nincs, s ezért sem megalapozott ez a vád – mondta dr. Zétényi.
A vádban hangoztatott etnikai jellegű utalásokra vonatkozóan a védő magánvéleményként
hangsúlyozta, hogy a visszacsatolt területek magyar anyanyelvű zsidóinak ilyen-olyan
zaklatása hibás volt, ám az újvidéki razzia az egyes állításokkal ellentétben alapvetően nem
volt zsidóellenes. Az akciók elsősorban a nem magyar zsidók és a szerbek ellen irányultak,
aminek az oka az, hogy inkább közülük kerültek ki a partizánok – mondta dr. Zétényi, majd
hangsúlyozta, hogy az újvidéki razzia harmadik napján egyes bűnözők fölismerték a helyzet
adta lehetőséget, s katona mivoltukkal visszaélve raboltak és gyilkoltak.
A vád képviselője által bizonyítékként fölvonultatott iratokat dr. Zétényi a másodkézből
szerzett bizonyítékok tipikus esetének nevezte. (A Katona Politikai Osztály és a Szegedi
Népbíróság 1948-as dokumentumairól van szó – H. J.). A hivatkozott Nagy János egykori
katonának 1948-ban a Katona Politikai Osztályon és a Szegedi Népbíróságon tett
vallomásairól és beismeréseiről készült iratokat mint hiteltelen, törvénytelen eszközt és
bizonyítékot egyszerűen ki kellene rekeszteni a bizonyítékok közül, jelentette ki az ügyvéd,
majd a kommunista rémuralom legsötétebb esztendeiben működő egykori hatóságoknak
politikai célok érdekében kifejtett tevékenységét „bűnüldöző-bűnözésnek” nevezte. Súlyos
törvénytelenségek történtek akkoriban, s ezért az egész korszak vizsgálati és bírósági anyagait
nagy bizalmatlansággal kell kezelni. A Katona Politikai osztály tulajdonképpen az ÁVH
édestestvére volt – hangsúlyozta az ügyvéd.
Nagy János – akinek 1948-as vallomására is támaszkodik a vád – bizonyítottan megölt egy
pópát a Délvidéken, s ezért a nem törvényesen működő erőszakszervezet fizikai és lelki
kényszer alkalmazásával egyéb, így a dr. Képíró Sándor elleni vallomásokra is rá tudta venni.
Nagy János maga jelentette ki, hogy erőszakot alkalmaztak vele szemben az ügyészségi
kihallgatás előtt, súlyos lelki és fizikai fenyegetettségnek volt kitéve, halálbüntetés
kiszabásával fenyegették, ezért vallott Képíró Sándorra. Tanulságos, hogy 1960-ban, amikor a
hatósági módszerek némileg visszafogottabbak voltak, Nagy János már meg sem említi dr.
Képírót.
Védőbeszédének összefoglalójában dr. Zétényi hangsúlyozta, hogy a vád szerint dr. Képíró
Sándor egykori csendőrtiszt továbbította a törvénytelenségek elkövetésére vonatkozó
parancsot a beosztottainak, ám mindez bizonyítási alátámasztás nélkül maradt. A vádban
szereplő cselekedetek elkövetésére a történelmi tények ismeretében a csendőröket nem
lehetett utasítani. Az ügyész kötelessége a vád bizonyítása, s ezt pedig nem lehet elérni az
egykori népbíróság előtt erőszakkal kicsikart vallomásokkal, hangsúlyozta dr. Zétényi, majd
hivatkozott a rossz emlékű Major Ákos vérbíróra (Major Tamás kommunista színész testvére
– H. J.), aki visszaemlékezéseiben maga is beismeri, hogy milyen körülmények között
születtek a vallomások.
A védőügyvéd végül indítványozta a dr. Képíró Sándor elleni eljárás megszüntetését, többek
között azért is, mert a vádiratban szereplő cselekményeket egy korábbi hatóság már jogerősen
elbírálta, s ezen kívül maga a vád nem törvényes. Dr. Zétényi Zsolt indítványozta a vádlott
fölmentését, mert a neki tulajdonított bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg.
„Indítványozom a vádlott felmentését, mert a vádlott emberek kínzásában és kivégzésében
semmilyen módon nem vett részt”, zárta a védőbeszédét dr. Zétényi Zsolt, akinek végmondata
után – a tanácsvezető bíró rosszallását kiváltva – a tárgyalóteremben jelen levő magyarok
hosszasan tapsoltak.
A dr. Képíró Sándor elleni perben ítélethozatalra előreláthatólag a 2011. július 18-án 11
órakor kezdődő kétnapos tárgyalás végén kerül sor a Fővárosi Bíróság Fő utcai épületében.

5. sz. MELLÉKLET – A 2011. július 18-i bírói felmentés dokumentuma
FŐVÁROSI BÍRÓSÁG
19.B. 155/2011.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN
A Fővárosi Bíróság Budapesten, 2011. május 05., 06., 10., 19., 24., 26., 27., június 08., 16., 20., 24.,
29., 30. napján megtartott tárgyaláson július18. napján kihirdetett és ugyanezen, valamint 19. napján
n y i l v á n o s a n megindokolt

ítéletet:
Dr. K é p í r ó Sándor volt csendőr százados vádlottat
(aki Sarkadon, 1914. február 18-án született, anyja neve: Kovács Róza, 1023 Budapest, Frankel Leó
út 78. I/10. szám alatti lakos, magyar és argentin állampolgár)

az ellene az Nbr. 11.§ 5. pont 3. fordulatában írt magatartással
megvalósított és a Btk. 165.§-a szerinti háborús bűntett
miatt emelt vád alól

felmenti.

Az eljárás során felmerült 4.397.980 (Négymillió-háromszázkilencvenhétezer-kilencszáznyolcvan) Ft
bűnügyi költséget az állam viseli.
Indokolás:

A vád

A Budapesti Nyomozó Ügyészség a 2011. február 03. napján kelt, Nyom. 347/2007. számú
vádiratában dr. Képíró Sándor volt csendőr századost az Nbr. 11.§ 5. pontjának 3. fordulatában írt
magatartással megvalósított és a Btk. 165.§-a szerinti háborús bűntett elkövetésével vádolta az alábbi
tényállás alapján:
...
–1–

...
A vádirati tényállás szerint dr. Képíró Sándor volt csendőr százados a terhére rótt bűncselekményt
azáltal követte el, hogy 1942. január 23-án, mint kutató-járőrcsoport parancsnoka a visszacsatolt
terület, Újvidék lakosságával szemben a rábízott hatalmával visszaélve részese (felbujtója, vagy
bűnsegéde) volt a vádiratban megjelölt 36 személy törvénytelen kivégzésének.
A bírósági eljárásban a 69 év távlatából és a rendelkezésre álló bizonyítékok (hiánya) alapján
egyértelműen és kétséget kizáró módon, ítéleti bizonyossággal nem lehetett bizonyítani azt, hogy dr.
Képíró Sándor volt csendőr századosnak bármilyen elkövetési formában tudatos, szándékos szerepe
volt a vádiratban megjelölt 36 személy meggyilkolásában, ezért a bíróság dr. Képíró Sándor volt
csendőr százados vádlottat az ellene emelt a Népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek
törvényerőre emelkedéséről szóló 1945. évi VII. törvény (Nbr.) 11.§ 5. pontjának 3. fordulatában írt
magatartással megvalósított és a Btk. 165.§-ába ütköző háborús bűntett vádja alól, a Büntetőeljárásról
szóló - többször módosított - 1998. évi XIX. törvény 331.§ (1) bekezdésére figyelemmel, a 6.§ (3)
bekezdés b./ pont alapján, bizonyítottság hiányában felmentette.
A bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezés a Be. 339.§ (1) bekezdésén alapszik.

Budapest, 2011. július 18.

Dr. Varga Béla s.k.
a tanács elnöke

Az aláírásban akadályozott dr. Szabó Tiborcné és Kátai Gábor ülnökök helyett is:

Dr. Varga Béla s.k.
a tanács elnöke
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6. sz. MELLÉKLET: A felmentő bírósági döntés kihirdetése
(Hering József – Kuruc.info 2011. VII. 18.)
Éljenzés a tárgyalóteremben, Zuroff a fejét fogja: felmentették Képíró Sándort

Zuroff nekivetkőzik (Fotók: Hering J.)
A Fővárosi Bíróság megfelelő bizonyítékok hiányában első fokon fölmentette a háborús
bűncselekmény elkövetésével megvádolt Képíró Sándor egykori csendőr századost.
Efrájim Zuroff, a Jeruzsálemi Wiesenthal Központ igazgatója az ítélet elhangzásakor a
fejéhez kapott, majd rövidesen távozott. A teljesen legyengült 98 éves vádlottat
mentőszolgálat szállította a Fő utcai tárgyalóterembe.
Képíró Sándor egykori csendőrszázadost teljesen legyengült állapotban mentőszolgálat hozta
be a Fővárosi Bíróság Fő utcai tárgyalótermébe, amely a gőzfürdői állapotok ellenére is
teljesen megtelt az érdeklődő, főleg fiatal hallgatósággal. Jelen volt a Képíró Sándor elleni per
egyik legfőbb követelője, Efrájim Zuroff, a Jeruzsálemi Wiesenthal Központ igazgatója is. (A
Kuruc.infónak adott exkluzív interjúját később közöljük – H. J.) A hallgatóság soraiban láttuk
még a szerb ügyészség képviselőit is.
Falvai Zsolt ügyész az ítélet meghozatala előtti rövid beszédében elismerte, hogy a per tárgyát
képező esemény a régmúltban történt, s ezért manapság már egyre kevesebb, sőt egyáltalán
nincs a bizonyításhoz szükséges élő tanú. Csak okirati bizonyítékok vannak, amelyek
felhasználhatóságához azonban nem fér kétség, jelentette ki az ügyész, majd hangsúlyozta: a
népbíróság korabeli ítéletét, anyagát a mostani bíróságnak is muszáj figyelembe vennie, mert
eddig nem történt törvényes döntés arról, hogy a népbíróságot a háború után törvénytelenül
alakították meg. Arra sincs adat, hogy a jelenlegi perben hivatkozott Nagy Jánost annak idején
törvénytelen eszközöket alkalmazva hallgatta volna ki a Katonapolitikai Osztály.
Zétényi Zsolt, a vádlottat védelmét ellátó jogász fölszólalásában azt hangsúlyozta, hogy
védence bűnösségére vonatkozólag nincsenek bizonyítékok. A korabeli bírósági
jegyzőkönyvek fölvételének körülményeit a tényállás részeként kell tekinteni. 1945 után a
bíróságok Magyarországon politikai célokat szolgálva hozták meg az ítéleteket, amit
mindenképpen figyelembe kell venni. Várjuk a bíróság igazságos ítéletét, jelentette ki végül
Zétényi Zsolt.
Az utolsó szó jogán a teljesen legyengült Képíró Sándor közvetítő útján a következőt mondta:
„Ártatlan vagyok, soha nem öltem, soha nem raboltam, hanem a hazámat szolgáltam”.

Varga Béla bíró
Varga Béla, a bírói tanács elnöke ezután fölolvasta az ítéletet, amelynek értelmében a Főváros
Bíróság első fokon fölmentette a háborús bűnösség vádja alól Képíró Sándort, a
perköltségeket pedig a Magyar Köztársaság állja. Az ítélet elhangzása után a
tárgyalóteremben fölzúgott a taps és az éljenezés. Nem sokkal később távozhatott a
tárgyalóteremből a már fölmentett Képíró Sándor, s amikor a mentősök vitték kifelé, ismét
fölcsattant a magyarok együttérző tapsa.
Az ítélet elhangzása után Efrájim Zuroffnak azonnal lefordították a bíró szavait, s amikor
értesült Képíró Sándor felmentéséről, a fejéhez kapott, majd nemsokára távozott a
tárgyalóteremből.

Zuroff a fejéhez kap
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