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Bevezetés
„Ezen ügy átélése során megerősödtem
abban a meggyőződésben, hogy az igazság
sokszor felemelő, sokszor nehezebben viselhető el,
mint a hazugság és az igazságtalanság,
ám nélküle értéktelen az élet,
amint becsület és méltóság nélkül is.”

A Képíró-ügy nevezetes jogtörténeti és politikatörténeti eseményként
vonult be a magyar és – túlzás nélkül állíthatjuk – világtörténelembe.
Az ügy felkavarta a magyarországi közvéleményt is. Dr. Képíró sándort
nemcsak a magyarországi, hanem a világsajtó is közismertté tette, főbenjáró bűncselekmény elkövetőjeként, háborús bűnösként bélyegezték meg őt izraeltől new yorkig, Moszkvától Ausztráliáig. A zsidóság
ellen tömegméretekben elkövetett ii. világháború alatt történt bűncselekmények felderítésével és a tettesek üldözésével hivatásszerűen
foglalkozó simon Wiesenthal Központ jeruzsálemi irodája s annak vezetője 2006-tól folyamatosan tömeggyilkosként tette közveszély és
gyűlölet tárgyává a 2011-ben részletes tárgyalás után felmentett volt
magyar királyi csendőrtiszt nevét.
A vád, amely 2011-ben a magyar ügyészség hivatalos vádiratában is
megtestesült, igen súlyos volt. Alkalmas volt arra, hogy széles közvélemény előtt megvetés tárgyává tegye a célba vett áldozatot. ez a személyiség társadalmi megbecsülésének szétzúzására alkalmas ténykedés letörölhetetlenül a mai napig jelen van a világsajtó múltbeli termékein,
nyomdatermékeiben és a világháló letörölhetetlen anyagtömegében.
igazi karaktergyilkosság volt, már azelőtt, hogy dr. Képíró sándor az
ellene indított eljárás okozta viszontagságok következményeképpen
súlyos beteg állapotba került, s így túlzás nélkül mondhatjuk, hogy bár
testét megölték, erkölcsi győzelmet ő aratott.
7
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Miért olyan súlyos és különlegesen megsemmisítő erejű ez a vád? A válaszadáshoz tudnunk kell azt, amit ebben a könyvben meg kívánunk ismertetni mind a szélesebb közönséggel, mind az érdeklődő szakemberekkel.
1942 hideg napjaiba kell visszatérnünk, amikor a magyar honvédség
és csendőrség és rendőrség alakulatai kormányzati szintű utasításra széles körű karhatalmi ellenőrzést hajtottak végre a szent Koronához
1941-ben visszacsatolt Délvidéken. ennek a műveletnek része volt
1942. január 22–23-án végrehajtott délvidéki razzia Újvidék városában. ennek közvetlen kiváltó oka egy Zsablya környékén lezajlott fegyveres összeütközés volt, amelyben a magyar karhatalmi alakulatok egy
partizáncsoporttal csaptak össze, és ennek során ezt a csoportot megsemmisítették. A fegyveres erő számos tagja megsebesült.
Tágabb összefüggésben tekintve az eseményeket, a Jugoszláv Kommunisták szövetsége fegyveres felkelést készített elő a Délvidéken, de
ez a szervezkedés korántsem volt nagyon kifejlett állapotában. nemzetközi kitekintésben összefüggés feltételezhető a német Birodalomnak Magyarország szovjetunióbeli háborús részvételével kapcsolatos
követelései és a délvidéki események között. hiszen egy jelentős fenyegetést kifejező, a háborús állapotot megközelítő helyzet indoka lehetett
annak, hogy a magyar fegyveres erő kisebb-nagyobb hányadát az országhatár között tartsák. Magyar adatok szerint a délvidéki razziának
3309 áldozata volt. Újvidéken 879 személyt végeztek ki .
ennek a minden részletében máig sem feltárt katonai és karhatalmi
műveletnek volt részese dr. Képíró sándor, magyar királyi csendőr főhadnagy, mint a makói csendőr tanszázad oktatótisztje, aki január 20-án
érkezett meg Újvidékre és 23-án este már alakulatával együtt távozott
is onnan.
A vád különleges súlyát tehát az a körülmény is magyarázza, hogy a
megvádolt személyt összekapcsolja a XX. század egyik súlyos – sokak
szerint legsúlyosabb – tömegirtásával, a soáhnak vagy holocaustnak nevezett zsidóellenes gyilkosságsorozattal. Az újvidéki razziát ugyanis
összefüggésbe hozzák ezzel a népirtással azért, mert a razzia 879 áldozatából magyar adatok szerint 550 izraelita volt. súlyosbítja a vádat az
a tény, hogy a megvádolt az igen jó hírű, nemzetközileg elismert magyarországi rendvédelmi szervezetnek, a közrend és közbiztonság, az
8
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alkotmányosság és a személyi biztonság megóvására rendelt Magyar
Királyi Csendőrségnek volt hivatásos tisztje az inkriminált időben. Kötelessége és feladata a törvényesség megóvása volt, s ha nem ezt tette
volna, joggal esne magatartása még nagyobb súllyal a felróhatóság serpenyőjébe. A vád súlyát tovább növeli, hogy az adott történeti időben
és helyen valóban elkövettek végzetesen súlyos, emberhez és magyar
katonához méltatlan bűncselekményeket Magyarország fegyveres erejének tagjai. Az is igaz, hogy sokan elfelejtkeznek arról a tényről, amely
szerint Magyarország volt az egyetlen állam, amely bíróság elé állította
katonáit és rendvédelmi szolgálattevőit a háború alatt a polgári lakosság ellen elkövetett bűntettekért.
Az 1942. évi ún. újvidéki razzia mindenképpen rávetíti árnyékát dr.
Képíró sándor sorsára és magára a Képíró-ügyre. A felelősségre vonás
ezért a karhatalmi műveletért, az ennek során elkövetett bűntettek
miatt először 1943–44-ben történt meg a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága előtt, majd 2011-ben – immáron egyedül
dr. Képíró sándor ellen – a Fővárosi Bíróság előtt. A Magyar Királyi
honvéd vezérkar főnökének bírósága 1944. január 24-én kelt ítéletében 11 csendőrtisztet ítélt el hűtlenség bűntettéért. négy vádlott, három katona és egy csendőrtiszt az ítélethozatal előtt külföldre szökött
és beállt a német hadseregbe. Dr. Képíró sándort ekkor 10 évi szabadságvesztésre, 10 évi hivatalvesztésre és politikai jogok felfüggesztésére,
valamint lefokozásra ítélték. ezt az ítéletet a legfelsőbb honvéd Törvényszék megsemmisítette, és ennek következtében a Magyar honvéd
vezérkar főnöke társaival együtt dr. Képíró sándor csendőrszázadost
1944. február 18. napjával, tehát az elmarasztaló ítélet hatályba lépésének idejére visszaható hatállyal, visszahelyezte rendfokozatába. Majd
a következő döntéssel ugyancsak a honvéd vezérkar főnöke dr. Képíró
sándor századost a miskolci vii. Csendőr Kerület gyalog tanszázadához helyezte át 1944. június 15-ével.
e tények ismerete azért is bír jelentőséggel, mert aki megtalálta a Képírót
és társait bűnösnek kimondó vezérkari főnöki bírósági ítéletet, annak
ugyanennyi erővel meg kellett találnia a honvédségi Közlöny azon számait, amelyek (1944. 24. és 28. szám) ezen elítélés semmisségére utalnak, mindenképpen az elítélés bírói megsemmisítését bizonyítják.
9
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Dr. Képíró második megítélése, bírósági felmentése 2011. július 18-án
történt, amikor a Fővárosi Bíróság fölmentette az ellene az 1945. évi vii.
törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. (v. 1.) Me rendelettel,
valamint az 1947. évi XXXiv. törvénnyel módosított és kiegészített
81/1945. (ii. 5.) Me rendelet (népbírósági rendelet, a továbbiakban:
nbr. ) 11.§ 5. pont 3. fordulatában írt magatartással megvalósított, a Btk.
165.§-a szerinti háborús bűntett vádja alól. ez az eljárás 2011. október
21-én azzal ért véget, hogy a fellebbezések folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla dr. Képíró sándor halála miatt megszüntette a büntetőeljárást.
Az ügynek a közbeszédben és a médiumokban való értékelésekor kétféle szélsőség volt észlelhető. Az egyik hiba az volt, hogy az 1943–44.
évi eljárást a legmélyebb önsajnálat tragikus hangján említették meg,
úgy, mint a „Jaj a legyőzötteknek!”, a vae victis elvének érvényesítését.
Így ezt a felelősségre vonást ártatlan emberek ellen elkövetett politikai
indíttatású törvénykezésként értelmezték, amelynek vádlottjait koncként odadobták a győztesek győzelmi igényeinek kielégítésére, ezzel
téve eleget a háború végén és már a háború alatt az országra nehezedő
nyugati, külföldi és később belföldi nyomásnak. Ugyanez a megközelítés a 2011-es felelősségre vonásban nem fedezte fel a sötét történelmi
hátteret, teljes mértékben jogszerűnek véve az egész újvidéki razziát.
Teljes mértékben elvetjük ezt a bűncselekmény-sorozat kapcsán tudatlanságból eredő nézetet.
Dr. Képíró sándor is használta a vae victis fordulatot a legyőzöttek
kiszolgáltatottságának, a győztesek felelőtlenségének kifejezésére, nem
hitt a háborús vesztes katonáinak tárgyilagos megítélésében. igaza volt!
Mégsem tehetünk egyenlőségjelet ártatlanok és bűnösök közé.
Történetpolitikailag nem tagadható, hogy Magyarország délvidéki
ellentmondásos helyzete nem kis részben a trianoni békediktátumhoz
vezethető vissza, hiszen a területi elcsatolások, az ország szétszakítása
és a szétdarabolást követő népmozgalmak, különösen a más etnikumok
betelepítése történelmi magyar területekre, vezetett ahhoz a helyzethez, amelyben a visszacsatolás szükségessé vált. Mind a visszacsatolás,
mind pedig az azt követő szervezkedések a XX. századi politikai folyamatok következményei voltak.
A legyőzöttek pátoszával szemben a másik hibát Újvidék megítélésében a „nácivadász” törekvések jegyében követik el. eljutnak odáig,
10
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hogy kollektív bűnösként tekintenek mindenkire, aki felelőssé tehető,
és azokra is, akik nem tehetők felelőssé az adott jogsértő tevékenységért. e felfogás szerint felelős mindenki, aki tagja volt a magyar hadseregnek vagy csendőrségnek, különösen azok, akiknek alakulatai részesei voltak emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának,
vagy egyszerűen részesei voltak zsidók deportálásának, tekintet nélkül
arra, hogy ezen alakulatok melyik tagja volt bűnös, s melyik tagja nem,
mert nem vett részt a jogsértésekben. e logika folytatásaként bűn terheli az állam legfőbb vezetőitől kezdve a legalacsonyabb rangú katonáig
és csendőrig mindazokat, akik bármilyen térbeli, időbeli személyes kapcsolatba hozhatók tömeges jogsértésekkel vagy akár egyedi bűncselekményekkel, tekintet nélkül egyéni bűnösségükre. ez a gondolatmenet
elvisz egészen a „bűnös nemzet” hosszú évtizedekig hangoztatott tételéig, amelynek jegyében azután mindenkinek bűnösnek kell éreznie
magát, aki nem az üldözöttek közé, hanem valamilyen módon a többségi magyar társadalomhoz tartozott.
ebben a könyvben dr. Képíró sándor, az események idején csendőr főhadnagy, később csendőrszázados személyét, emberi tulajdonságait, az
újvidéki 1942. évi razziában játszott szerepét, az ellene indított hivatalos eljárásokat és határozatokat, az eljárások alapjául szolgáló törvényeket, a csendőrtiszt jogállásának alapjait és korlátait kívánjuk felvillantani a terjedelem szabta korlátok között, figyelembe véve az olvasók
egymástól eltérő tájékozottságát.
Feljogosít bennünket minderre az a kapcsolat, amely 2006 nyarától
kezdve haláláig, 2011. szeptember 3-ig összefűzött sándor bátyámmal,
s amely talán több is volt, mint igazságtalanul gyanúsított és védő viszonya. számos személyes mozzanat, történés, beszélgetés alapozza meg
előbbi állításunkat. Kapcsolatunkat az sem árnyékolta be tartósan,
hogy átmenetileg más védőket választott dr. Csótya Andrea és dr. steigervald Frigyes személyében, akik becsülettel látták el feladatukat, minden lehetséges közjogi fórumhoz fordultak segítségért.
Dr. Képíró sándor nem kívánt a történelem ismert szereplőjévé válni,
nehezen vette tudomásul, hogy botcsinálta – s nem szójáték, ha azt
mondjuk, hogy gyilkos bot csinálta – közszereplő lett, amitől nemcsak
életében nem tudott szabadulni, hanem halála után sem. ő nem kívánta
eljátszani a csendőrség becsületét a bíróság előtt visszaszerző, a vádakat
11
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látványosan visszautasító volt csendőrtiszt szerepét, egyszerűen csupán
az igazságot akarta. Úgy gondolta, hogy ez őt megilleti minden különösebb hadakozás és látványos szereplés nélkül is. Története egy ember
küzdelmes élettörténete, egyben a történelem most már kitörölhetetlen
része. ez a história éles fényt vet a ii. világháború magyar vetületének
egy mellőzhetetlen elemére, s némileg jellemzi az 1945 utáni magyarországi és nemzetközi viszonyokat is. végül a rendszerváltozás utáni
magyarországi igazságszolgáltatásnak is nélkülözhetetlen részévé vált.
Külön említést érdemel az a körülmény, hogy az ügy lényegesen közelebb vitt bennünket a délvidéki partizánellenes razzia és az annak részét
jelentő újvidéki ügy jobb megértéséhez. Az ügy kapcsán került elő
ugyanis a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága mint
ítélő bíróság h448/43/118. számú ítélete, amely mintegy összegezi a
megelőzőleg végrehajtott ténymegállapító vizsgálat eredményeit. ez azért
is nagyon fontos, mert maga az 1942–43-ban lefolytatott vizsgálat
anyaga máig ismeretlen a kutatók előtt. A nyomozó Ügyészség beszerzett szerbiából olyan vizsgálati jegyzőkönyveket, amelyeket közvetlenül
a délvidéki szerb bevonulás utáni időszakban vettek fel, továbbá olyanokat is, amelyeket most, 2007–2010-ben. ezeknek elfogulatlansága és tárgyilagossága erősen vitatható, ha tudjuk, hogy egy pártállami diktatúra
szerveinek termékei. Az előbbiek, de még a legújabb jegyzőkönyvek is,
mégis csak olyan közegben születtek, ahol jelenleg sem várható el a magyar fegyveres erő szerepének tárgyilagos megítélése. ezek a tanúk nem
kívántak megjelenni 2011-ben a magyar bíróság előtt, ami megint csak
nem elfogulatlanságukat és vallomásuk félelem nélküli voltát bizonyítja.
A magyar vizsgálati anyag a szerb anyagnál sokkal több megbízható
adatot tartalmazhat. sorsa ismeretlen. Talán 1945–46-ban kikerült a
vizsgálati anyag Jugoszláviába, ahol azután szombathelyi Ferenc volt
magyar vezérkari főnök és az általa korábban bíróság elé állított katonák
és csendőrök közös ügyében, politikailag motivált koncepciós ügyben
szükség lehetett rá.
Jóllehet az ügy terjedelmes bírósági iratanyaga értékes forrásul szolgál a történettudománynak, s ezt a célt reméljük jelen kiadvánnyal is
szolgálni, elsőrendű feladatunknak tartjuk dr. Képíró sándor bemutatását. Feladatunknak tartjuk annak a szerepnek felmutatását, amely
senki másé, mint az övé, s annak az egyéni felelősségnek elemzésére is
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vállalkozunk, amelyet minden büntetőügyben minden felelősen eljáró
büntetőjogásznak vizsgálnia kell.
Kétirányú elfogultságokról és egyéb tanulságokról szólva keresnünk
kell a helyes megítélés útját. Az ügynek kizárólag a legyőzött Magyarország tragédiájaként való bemutatását, minden résztvevő ártatlanságának hirdetését nem tartjuk megalapozottnak. 1942-ben Magyarország Délvidékén sorozatos súlyos bűntettek történtek… A részt vevő
magyar katonák és karhatalmi erők parancsnokainak és tagjainak felelősségét vizsgálni kellett. sajnálatos, hogy a tárgyilagos, elfogultság
nélküli vizsgálat nem volt lehetséges sem 1943–44-ben, sem pedig
1945 után a kommunista erőszakszervezetek tevékenységének árnyékában. Amikor pedig 2011-ben bírósági eljárás az elfogulatlanság érdemét mutatta, akkor pedig azt kellett látnunk, hogy a vád megalapozatlan volt, s a mögötte álló nyomásgyakorló erő mögött megint csak
politikai, álságosan humanitárius mezbe öltöztetett gyűlöletvezérelt
érdekek lappangtak. Pedig emlékezniök kellene a zsidó jogvédő, Wiesenthal szavaira: recht nicht rache – A jog nem bosszú! A jog ennél
több, nagy ügyekben mindenképpen erkölcs és igazság.
Természetesen elvetjük az egyéni felelősség elvét tagadó álláspontot,
azt a véleményt, amely a bűnösségre tekintet nélkül megállapítandó
kollektív felelősség elvét hirdette megdöbbentő módon.
ez a felfogás ellentétes a büntetőjog nemzetközileg elfogadott elveivel ugyanúgy, mint a magyar büntetőjog hatályos szabályaival és hagyományaival, mind a ii. világháború után meghonosított felelősségi
elvekkel, amelyek előbb a nürnbergi Katonai Bíróság alapszabályában,
majd az ensZ dokumentumaiban és a nemzetközi büntetőbíróságok
alapszabályaiban nyertek megfelelő tartalmat.
Tanulmányunk nem védőirat Képíró sándor mellett, mert ő nem
szorul rá erre. Bízunk abban, hogy a tények magukért beszélnek. véljük
ezt annak ellenére, hogy újságírók sokasága, (túlnyomórészt a nyugati
világból jöttek), érdeklődött az ügy iránt, s kapta meg a megfelelő tájékoztatást, de szinte kivétel nélkül kiderült, hogy ők a bűnöst akarták
látni és láttatni, legkevésbé a kendőzetlen igazságot.
Mindezek ellenére és talán ezért is, az igazat nem hamisítjuk, a hamisat
nem igazítjuk. ezzel tesszük a legnagyobb szolgálatot egy ártatlanul
meghurcolt embernek s a magyar közgondolkodás tisztessége ügyének.
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Dr. Képíró Sándor csendőrszázados, 1943.

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:24 Page 15

i.
Egy EmBEri sors

A védő emlékezése
Az a korszak, amelyen átívelt hosszú élete, a magyar történelem megpróbáltatásokkal terhes és egyben a nemzeti életerő példáiban gazdag
korszaka, a trianoni országcsonkítás után életre kelő Magyarország 25,
majd 65 esztendejét jelentette. Az előbbi korszaknak tevékeny részese
volt, az utóbbiból ötven esztendőt száműzetésben töltött, s tizenöt itthoni, szeretett hazájában megélt esztendő is osztályrészéül jutott.
Az utolsó öt esztendő egy hamisan életére törő, ezért alantas, nemtelen
vád jegyében zajlott, mégis úgy, hogy bár gyermekeitől többnyire távol,
de szerettei és barátai körében erőt meríthetett a gyalázkodások elviseléséhez. Az embervadász gyűlöletvád jellemzésére ő használta az egyszavas minősítést, teljes joggal. Az öt év alatt számos beszélgetést folytatott védőjével. sommásan kifejtette, hogy a jaj a legyőzötteknek elve
érvényesül a legyőzött hatalom katonáival szemben is, míg a győztes
katonáit súlyos bűnök miatt sem fenyegeti valódi felelősségre vonás.
Az ő felfogásában a katona a történelem kegyeltje vagy áldozata…
Dr. Képíró sándort 2006 nyarán ismertem meg, amikor közös barátunk, Farbaky ákos elkísérte hozzám. elmondta, hogy a lakásául szolgáló Frankel leó úti ház kapujában újságírók és felvevőgépek csoportja
fogadta, nekiszegezve a kérdést, milyen érzés háborús bűnösnek lenni?
Képíró válasza az volt, hogy készen áll bíróság előtt felelni a vádakra.
15
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Megkérdeztem, hajlandó-e egy olyan beszélgetésre, amely hasonlít az
ügyészi kihallgatásra? A beszélgetés nyomban meg is történt. Az újvidéki
ügyet régebbről, olvasmányaimból már ismertem bizonyos mértékig,
mindenesetre jobban, mint nagyon sokan. Még ekkor telefonon felhívtam történész ismerősömet, és néhány kérdést intéztem hozzá az újvidéki
ügyről. Mindezek alapján arra a feltételezésre jutottam, hogy dr. Képíró
nem követett el büntetőjogilag számon kérhető cselekményt. ez nagyobb
részben gondolati folyamatok eredménye volt, részben megérzés, a szavak
világán túli, a tudattalan tartományában gyökerező meggyőződés. hiszen
nem rendelkeztem okirati bizonyítékokkal, akkor még töredékesen sem.
Képíró Zurofftól származó alaptalan, „aljas vádakról” beszélt, melynek
ténybeli része „szemenszedett hazugság”. A bűnügyi védő, az ügyvéd sokszor hall ügyfeleitől kategorikus állításokat, melyeket át kell szűrnie saját
személyisége rétegein, az elhangzó mondatokat ugyanúgy, mint a gesztusokat, hangsúlyokat, tehát mindent, amit egy ember jelent az idegen számára. Alapkérdés, hogy őszinte, lelkileg – az adott ügy megpróbáltatásait
nem tekintve – kiegyensúlyozott vagy legalábbis teljes ítélő- és cselekvőképessége birtokában lévő személlyel van-e dolgunk. Az sem közömbös,
hogy rokonszenves, tisztességes ember képét mutatja-e a segélykérő.
nos, mindezen elemek hatására az a véleményem alakult ki: tisztességes, egyenes, valószínűleg ártatlan ember kér tőlem segítséget, aki nincs
tisztában azzal, hogy milyen világméretű törekvés célkeresztjébe került.
Mindenesetre válaszolhattam arra a kérdésére, amellyel kezdte látogatását:
visszautazzon-e Argentínába. Másnap este várta a repülőgép Ausztriában,
s amint mondotta, ezt a repülőutat még egyszer nem tudná megtenni.
válaszom: ha el tudja viselni a sajtó gyalázkodásait és téves állításait,
becsmérléseit, ha ennyire fontos a hazája, maradjon. igen nagy valószínűséggel nem lesz bántódása. Megfogadta tanácsomat.
A következő öt esztendőben az is felötlött bennem, hogy jót tettem-e
tanácsommal? Csak ezt tehettem. Közös ismerősünk is kérdezte: mi
lesz, ha elítélik a bennünk bízó embert? válaszom rövid volt: ez nem
történhetik meg józan számítás szerint, ámbár az emberi világban nincsen természettudományos bizonyosság. Ugyanakkor, amikor védencem ártatlanságának tudata és érzése áthatott, nem tudtam szabadulni
egy másik meggyőződéstől és érzéstől. A vád irracionális volt, s a büntetőjogi bűnösség jogi ismérvei (szándékosság, gondatlanság, okozati
16
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összefüggés stb.) nem foglalkoztatták a társadalmi vádlókat. egyre világosabbá vált számomra, hogy lélektani hadviselés célpontjai vagyunk,
s ennek áldozatai is lehetünk. A vádló célja az erkölcsi és fizikai megsemmisítés. ehhez a jogi eljárás csupán szükséges kellék, de nem jogi
kérdésekről van szó a társadalmi vádló szemében. Amikor vádlót említek, ezen az „utolsó esély” nevű fejpénzt kitűző és fizető jeruzsálemi
iroda vezetőjét értem. A célba vett személy az ő szemében elvesztette
becsületét a háborús bűnös listára vételével. A Képíró-ügyet ez a szervezet mozgatta az erkölcsi, a sajtó és egyéb nyomásgyakorlás eszközeivel és módozataival. Akkor is így volt ez, ha a hivatalos bűnüldöző
ügyész meg volt – meg lett volna – győződve döntésének függetlenségéről. Mindazonáltal sokat elárul az ügy ötéves elhúzódása, ha tekintettel vagyunk a „biológiai megoldás” lehetőségére.
Meg kell jegyeznem, hogy kételyeim dr. e. Z. személyéhez kapcsolódtak elsőrendűen, hiszen 1992-ben személyesen találkoztam simon
Wiesenthallal Bécsben, s őt világosan gondolkodó, okos, pragmatikus
embernek ismertem meg, aki a kommunista bűnöket és a náci bűnöket
egyaránt üldözendőnek és súlyosnak minősítette. nos, ezen jellemzők
egyáltalán nem illettek dr. Képíró üldözőjére.
Megerősödött tehát bennem az a következtetés, hogy a fenyegető s
elkerülendő fordulat elsősorban nem védencem elítélése, hanem sokkal
inkább súlyos megrokkanása, beszámítási képességének elvesztése lehetett volna. ezt a legrosszabb kimenetelt nagyobbrészt sikerült elkerülni,
mert talpon (pontosabban: tolószéken) maradtunk az első fokon kimondott felmentő ítéletig, amelynek lényeges tartalmát dr. Képíró sándor
bizonyára jó érzéssel még megértette. ez az ítélet fontos bizonyítási érvrendszert és anyagot szolgáltatott ártatlanságára. hozzáértő büntetőjogász, jogtörténész számára ez az ítélet kellő bizonyítékul szolgál arra,
hogy másodfokon sem születhetett volna más döntés. Meggyőződésünk, hogy dr. Képíró sándor halála a másodfokú döntés előtt nem változtatott az eljárás sorsán. igen, a bizonyossággal határos valószínűséggel
állítható hozzáértő szakértőkkel egybehangzóan, hogy életben maradása esetén sem ítélték volna el másodfokon vagy új eljárásban.
A védő aggodalmainak oka a talpon maradás, az eljárás elviselésének
képessége, az eljárási alkalmasság megőrzése vagy elvesztése körül volt
kereshető.
17
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Üldöző és üldözött

A helyzet irracionális jellegét a zsidó népirtás nemzetközi súlya, tragikumának elismertsége jelmezében megjelenő üldözés adta meg azáltal,
hogy egy ember ügyét megalapozatlanul összekapcsolta a történelmi
súlyú népirtással, kifejezetten elutasítva a bűnösség vizsgálatát. ez a törekvés nem tartotta fontosnak, hogy az üldözött személyes viszonyát
vizsgálják bármilyen emberöléshez. irracionális, érthetetlenségében fenyegető volt annak hangoztatása, hogy a célszemélynek a zsidó népirtás
kollektív felelősségében minden további nélkül osztoznia kell, a büntetőjogi alapelvekkel ellentétes módon. A nyomozóhatóság nemzetközi
igazságügyi együttműködés, jogsegély útján tanúk meghallgatását
kérte, a népirtó kommunista önkényuralmi szerbiában 1945-ben keletkezett okiratokat szerzett be, tanúk kihallgatását kérte szerbiában,
s ilyeneket hallgatott meg szegeden. Így tartott az eljárás éveken át.
A helyzet teljesen jóhiszemű értelmezése szerint a hamis vádat gyökereiben meg kell hiúsítani, és a hamisan vádlót meg kell büntetni. Az
adott társadalmi-politikai-értékrendi helyzetben azonban nem ez volt
az egyetlen természetes és lehetséges hivatalos magatartás, noha a legésszerűbb változat ez lett volna.
A tények azt mutatták, hogy dr. Képíró sándorra semmilyen terhelő
adat nincsen, s ez a körülmény nem az eljárás megszüntetésének elha18

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:24 Page 19

tározását érlelte meg a hatóságban, hanem újabb és újabb bizonyítási
törekvéseket és kezdeményezéseket.
A hatóság más utat választott.
ismételten tudomásul kellett venni, hogy pszichológiai, biológiai és politikai játéktéren vagyunk. Milyenek voltak ennek a kegyetlenül komoly
játszmának legfontosabb állomásai gyanúsított és védője számára? Az
első állomás a Fővárosi Bíróság peren kívül hozott azon döntése volt,
hogy dr. Képíró sándorral szemben nincsen végrehajtható ítélet, ő
1944-es elítélése után visszakerült a teljes jogú feddhetetlen személy státuszába, s történt ez nem kegyelem, hanem egy másodfokú bírósági határozat folytán. ebben az eljárásban védencünket ki sem hallgatták.
A rendszeresen zajló sajtótámadások és rágalmak sorából kiemelkedett a
2009-ben történt első ügyészségi kihallgatás, mint második stáció. ennek
során a 95 éves ember kitűnően uralta a kérdések adta feladatokat, megpróbáltatott idegrendszere, megalapozott aggodalmai ellenére megfelelő,
a gyanúsítást meggyőzően cáfoló válaszokat adott a Budapesti nyomozó
Ügyészségen. Dr. Falvai vezető ügyész kérdéseire világosan, érdemleges
válaszokkal felelt. Megjegyzendő, hogy az ügyészség magatartása, érintkezési, jegyzőkönyvezési módja megfelelt a tisztességes eljárás követelményeinek. Más kérdés, hogy az eljárás mértéktelen elhúzódása sértette a
fair eljárás elvét. ekkor történt Képíró sándor őrizetbe vétele is azzal a
nyilvánvaló szándékkal, hogy ez a törvény szerint lehetőséget nyújt úti
okmányainak elvételére, s külföldi távozásának megakadályozására. Az
őrizetbe vételnek a védővel való közlése megdöbbenést okozott, s az idős
ember életéért való súlyos aggodalmat keltett. A Budai Központi Kerületi
Bíróság ugyanúgy, mint a Fővárosi Bíróság, elutasította az ügyész indítványát. ez igen veszélyes helyzet volt, mert egy tényleges őrizetbe vétel
életveszélyes lett volna védencünknek, aki szerencsére nem érzékelte a veszélyt, hiszen megbilincselésére vagy fizikai korlátozására szembetűnő
módon nem került sor. ezen eljárás során mondtam el ügyvédi pályám
legsúlyosabb szavait, amikor arra hívtam fel a kerületi bíróság figyelmét,
hogy ne legyen részese egy öregember megölésének.
A következő stáció a vádemelés volt 2011. február 14-én, a csendőrség napján. ezen a napon szentesítette az uralkodó a közbiztonsági
szolgálat megszervezéséről (s így a csendőrség felállításáról) szóló 1881.
19
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évi iii. törvényt. e nap az ügy kedvező kimenetelét sugallta a csendőrség barátainak, régi bajtársaknak.
A rádióból értesültem a vádemelés tényéről. Aggodalmas és megkönynyebbülést hozó érzés volt. Aggodalmas azért, mert valójában az eljárás
megszüntetésének lett volna helye, s reményteljes azért, mert szinte biztos
felmentésre számítottam. Azonnal fax-levelet küldtem a Fővárosi Bíróság
Büntető Kollégiuma vezetőjének, kérve az ügy soron kívüli intézését. A
soronkívüliség elrendelése órákon belül megtörtént. nem lehetett gyakori
eset, hogy egy védő védence minél előbbi bíróság elé állítását igényli. Aki
időt nyer, életet nyer… ez a latin alapelv különös igazságot hordozott a
mi esetünkben, hiszen aki időt veszt életet veszt, különösen 97 évesen.
A következő megpróbáltató fordulat az igazságügyi ideg- és elmeorvosi szakértői vizsgálat volt, melyet a bíróság ügyészi indítványra
rendelt el azért, mert védencünk nem válaszolt minden kérdésre. álláspontunk az volt, hogy a vádlott a kérdésekre nem válaszol, de az eljárás elején, erejéhez képest nyilatkozatot tesz. A közlési zavar egyrészt
a nehéz hallásra, másrészt az ötvenéves spanyol nyelvű környezetben
élésre, az elvont magyar szavak gyakorlásának hiányára, végül a fáradékonyságra volt visszavezethető. Az elmeszakértői vizsgálat előtt megkérdezte tőlem Pethő Tibor újságíró, nem örülök-e annak, ha nem beszámíthatónak vagy súlyos betegnek minősítik védencemet, hiszen
akkor fel kell függeszteni az eljárást a gyógyulásig, azaz sohanapjáig.
válaszom az volt, hogy mi felmentést akarunk bűncselekmény hiánya
miatt. Csodálkozva nézett rám a kérdező. A Központi honvéd Kórházban végrehajtott szakértői vizsgálat kezdetén azt közöltem a két katonaorvos, ideg- és elmeorvos szakértővel, hogy „nem akarunk a szakvélemény mögé bújni”. végig jelen voltam a vizsgálaton, amelynek
eredményeként védencemet teljes mértékben beszámíthatónak minősítette a két szakértő, a vizsgálat végén megkérdezték, kíván-e valamit
még elmondani. Miután sándor bátyám megkérdezte őket, akik fehér
köpenyben voltak, hogy katonatisztek-e, s erre igennel válaszoltak, a
következőt mondta: „Nem raboltam, nem gyilkoltam. Nagyon szerettem
a hazámat.” elégedett voltam sándor bácsival!
ez történt májusban. ezután hosszú tárgyalási napokon át vizsgálta a
tanács elnöke – a tárgyalást példás fegyelemmel és tapintattal jól összefogva vezető dr. varga Béla dandártábornok – az ügyészség által be20
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nyújtott iratokat, így az 1944. évi magyarországi ítéletet, a szerbiai vizsgálati anyagokat 1945-ből, s más, 2009–2010-ben szegeden rögzített
vallomásokat. ezek véres részleteket tartalmaztak az 1942. évi razziáról,
de nem dr. Képíró sándorról. róla egyetlen vallomás sem szólt, kivéve
nagy János – a razzia idején honvéd zászlós – 1948-ban az ávh és a
Katonapolitikai osztály kínzókamráiban tett, semmivel alá nem támasztott, a bizonyítékok köréből kirekesztett vallomását, amellyel a
későbbiekben majd részletesen foglalkozunk.
e véres történetek súlyos romboló hatással voltak védencünkre, aki
hinni kezdte, hogy el akarják, el fogják ítélni, különben nem olvasnák
a fejére mások bűnét. ez bizony – más körülményekkel együtt – testilelki állapotromláshoz vezetett.
végül a János kórházból kalandos körülmények között, mentővel,
infúzió-bekötéssel hoztuk el dr. Képíró sándort az ítélethirdetésre,
amelynek lényegét, mint mondottuk, meg is értette.
Az ügyészi eljárás tárgyilagosságát és megalapozottságát a vádemeléstől kezdve határozottan kétségesnek tartottuk, s tapasztalatainkat
igazolta az a negatív gesztus, amelyet akkor tapasztaltunk, amikor védencünknek személyes védelmet igényeltünk, mert a kórházi személyzet kifejezetten félt egy esetleges atrocitástól a Budai irgalmasrendi
Kórházban, ahová időközben átszállítottuk Képíró sándort. Tudtuk,
hogy dr. Zuroff könyvében (in.: operation last Chance 2009. Palgrave Macmillan Képíró: 209–219.) leírta, hogy egy időben fontolgatta
dr. Képíró megölését. ezt írta „Mindenféle gondolat megfordult a fejemben, beleértve egy-két kifejezetten baljós természetűt is. Mi lenne egyszerűbb, mint bejutni a lakásába és kivégezni a gazembert? Végsősoron
nem gyanúsított volt, hanem elítélt háborús bűnös, akinek bűnösségét
többszáz halott zsidó és szerb bizonyítja. Mi lehetne könnyebb? Egy –
ahogy elképzeltem – törékeny 92-éves. Sima ügy… A megölése hosszú
távon nemkívánatos eredményre vezetett volna, és ártott volna más helyeken folytatott erőfeszítéseinknek.”
Kértük a bíróságtól védencünk személyes védelmét, de a vádat képviselő vezető ügyész ezt is megtagadta a bíróság kezdeményezése ellenére.
Az öt éven keresztül szenvedések útját járó ember, így jutott el 2011.
szeptember 3-án reggel 9 óra 10 perckor az utolsó földi lélegzetvételhez.
érzésem az volt, amikor megdöbbenéssel közölték a hírt telefonon, hogy
mégis győztünk, elvégeztetett, ennek így kellett történnie. Az a változat,
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amit védencem, tudom, nagyon szeretett volna, hogy felmentése után
visszavonul a tisztes magánéletbe, nyugalomba, békességbe, nos, ez eleve
lehetetlennek tűnt.
ezután már csak a hazatérés templomában dr. hegedűs lorántnak
páratlanul értékes és megrázó búcsú-istentisztelete és a szülőváros temetőjében hatalmas tömeg jelenlétében történt végleges hazatérés aktusa következett, a viszontagságokkal teli életút földi szakaszának lezárásaként.
védőjének beszélt küzdelmes életéről, nem szerencsés családi helyzetéről, válásáról. Utolsó hónapjaiban szólott imádságos estéiről, őszinte,
egyszerű, szilárd istenhitéről tett tanúbizonyságot. Tudni lehetett környezetétől, utolsó éveiben hűséges társától, évától, leányától, Magditól
hogy lidérces, álmatlan éjszakái is voltak, de nem a lelkiismeret-furdalás, hanem az őt mélyen sértő, felháborító alantas vádaskodás miatt.
Célpontja lett a gyűlöletbeszédnek, szimbolikus alakká kívánták tenni
a hamis köztájékoztatás révén azért, hogy szinte bizonyosra vett elítélése ennek megfelelően óriási súlyúvá növekedjék, mint a világ első
számú háborús bűnösének megbüntetése, erkölcsi megsemmisítése.1
A becstelen vádakat sommás egyszerűséggel, egyértelműen, kétséget
kizáróan utasította vissza magánbeszélgetésekben is. Üldözője, karaktergyilkosa és fizikai tönkremenetelének meghatározó szelleme bizonyára
meg volt győződve arról, hogy áldozata antiszemita, zsidógyűlölő. ezt
annál is inkább vélhette, mert valamilyen formában nem ritka keresztény
középosztálybelieknél is, hogy idegenkedéssel vannak a zsidók iránt, ami
Képíró esetében a körülményekre tekintettel igazán nem lett volna meglepő. ezzel szemben védőjének öt év alatt egyetlen ilyen utalást sem tett
erre. egyedül a „megélhetési nácivadászt” illette alkalmanként egy szóval:
aljas. A hatóságot, így a vele szemben eljáró ügyészt nem minősítette.
Bírói ítélettel megállapított tény az, hogy Újvidéken 1942. január 23-án
megmentette egy öttagú gazdag szerb zsidó család életét fegyveres katonáktól úgy, hogy védencei származásáról, vallásáról nem is volt tudomása, csupán arról, hogy megöléssel, kirablással fenyegetett emberek.
A származásukra való hivatkozást saját védelme érdekében sem tartotta
indokoltnak a 2011-es büntető eljárásban sem, hiszen akkor, 1942-ben
nem ismerte zsidóságukat. ennél is nagyobb kockázatot vállalt azáltal,
hogy már a razzia előestéjén szembeszegült, ellentmondott a kiterjesztett
fegyverhasználatra felhívó parancsnak, s azt nem hajtotta végre.
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életrajzi vázlat
nemes, úri gondolkodású ember volt, alföldi, polgári jólétben élő, református, gazdálkodó család egyik gyermeke.
sarkadon született 1914. február 18-án. Alapfokú tanulmányait itt
végezte, középiskolába Mezőtúron, majd Békéscsabán járt, a békéscsabai evangélikus gimnáziumban érettségizett. 1932 és 1933. október 1.
között a nyíregyházai 6. tüzérosztálynál szolgált, ahonnan 1933. október 1-jén mint hadapród tűzmester szerelt le.
1933-ban beiratkozott a szegedi Ferenc József egyetem Jogi Karára
és 1937 májusában államtudományi doktorrá avatták. 1937 őszén beiratkozott a budapesti Kereskedelmi Akadémiára, ahol kereskedelmi
átképző tanfolyamon vett részt. 1938 májusában felvették a Magyar
általános hitelbankba.
ezután a Magyar Királyi honvéd ludovika Akadémia csendőrtiszt
tanfolyamára jelentkezett, amit 1939 és 1940 között végzett el. 1940. július 9-én hadnaggyá avatták. ezt követően a csendőrség szolnoki szárnyához került szárnyparancsnok-helyettesnek, majd orosházára helyezték.
2007-ben erről ezt mondta: – „Jogász voltam, de jelentkeztem a magyar
királyi csendőrséghez. 1939. február 1-jén léptem be. Az édesapám malomtulajdonos földbirtokos volt, vagyonos embernek számított. A háború után
mindenét elvesztette, miattam is, meg egyébként is. Megnősültem, és két gyermekem született. Ők most is kint élnek. Feleségem magyar volt, de meghalt.
Az volt a szándékom, hogy a családomat is hazahozom. Nem úgy mentem
ki, mint aki ott akart maradni. Nem voltam kalandor. Politikai okok miatt
távoztam, ez csak nem bűn? Tíz éve ismét itt élek. Ez sem tiltható meg.”
1941 májusában főhadnagy lett, majd decemberben áthelyezték a
makói csendőriskolába oktatótisztnek.
Így került Újvidékre az 1942. január 21–22–23-án zajlott karhatalmi ellenőrzés, az újvidéki razzia végrehajtóinak körébe tucatnyi csendőrtiszt bajtársával együtt, mint ún. kutató (igazoltatásokat és őrizetbe
vételeket végző) járőrökből (mintegy 10–12, négy-ötszemélyes járőrből)
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álló egyik járőrcsoport felügyelő parancsnoka. hatósági jogköre nem
volt, a hatósági közeg jogosítványai és kötelezettségei az egyes járőröket
parancsnokló járőrvezetőket illették és terhelték. A razzia során, főként
utolsó napján, véres események, súlyos bűncselekmények, tömeges kivégzések voltak, elsősorban szerb és zsidó áldozatokkal, mintegy kilencszáz emberéletet követelve. Képíró ártatlan volt a bűncselekményekben nemcsak a rendelkezésre álló tények szerint, hanem saját
lelkiismerete és számos alkalommal meggyőzően előadott nyilatkozatai, vallomásai szerint is. horthy Miklós kormányzó 1943 elején századossá léptette elő, majd Tóth Józsefet, az újvidéki járőrvezető iskola
parancsnokát helyettesítette annak távollétében. 1943 decemberében
a vezérkari Főnökség szegedre idézte, előzetes kihallgatásra az újvidéki
események kapcsán. ezt követően egészen 1944. június 1-jéig eljárás
folyt ellene. 10 évi börtönre ítélték, de az ítéletet hatályon kívül helyezték, és hamarosan visszahelyezték tisztségébe.
Később Kolozsvárra, majd augusztus 1-jétől Miskolcra vezényelték,
ahol a csendőrkiképző iskola parancsnoka lett.
Miután a csendőriskolát németországba vezényelték, ő ott maradt
egységével Miskolc védelmére. 1944. december 2-án a harcoló magyar és német alakulatok tagjai közül a legutolsók között hagyta el a
várost. ezután az előrenyomuló vörös hadsereg elől a német Birodalom területére (Ausztriába) menekült, a később a nyugati szövetségesek által megszállt területre, így kerülte el a háború vége után a szovjet fogságba esést.
A háború után linzbe került, ahol beállt mezőgazdasági munkásnak. Később linzben a tolató-pályaudvaron vasutat épített, ahol egy
magyar vasútépítő egységhez került. innen átment Tirolba, ahol feliratkozott az Argentin Katolikus egyház listájára és 1948. augusztus
1-jén Buenos Airesbe emigrált.
Buenos Airesben egy textilgyárban kapott munkát, megtanult szőni.1950-ben megnősült, házasságából két gyermeke született, majd elvált. 1996-ban hazatért Budapestre, mert mint családjának megmagyarázta, „Magyarországon kívül számomra nincs élet.” 2
A boldog hazatérés öröme után több, mint egy évtized elteltével viszont a régi világ, a csendőrség ellenségeinek ismételt eltökélt támadásai
várták, mellyel nemcsak megkeserítették, de kétségtelenül meg is rövidítették az idős ember utolsó éveit. Meghurcoltatása során többször
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kifejtette: „Büszkén vallom magam magyar csendőrnek, mert a hazámat
szolgáltam.”
Cseres Tibor Hideg napok című regényében Képíró néven formálta
meg egy különlegesen brutális magyar tiszt figuráját. A tárgyalások
kapcsán a periratokból is kiderült, amit mindenki tudott, a vádat képviselő ügyész is, hogy a regény valótlan beállításban mutatta be Képírót,
mivel kitalált alaknak adta egy létező személy nevét. ez súlyos hiba volt
akkor is, ha már esetleg halottnak vélte „hősét”. A regény bizonyára
hozzájárulhatott Képíró diabolizálásához, neve ismertté válásához.
2006 szeptemberében tehát a simon Wiesenthal Központ Jeruzsálemi
irodája tette célpontjává védencünket efrájim Zuroff vezetésével,
utolsó erőfeszítésként arra, hogy bármi áron is, de háborús bűnbakot
találjanak, függetlenül attól, hogy a célpontba vett ember személyesen
mit tett vagy nem tett. semmibe vették a legalapvetőbb személyiségi
jogokat ugyanúgy, mint az adatvédelmi szabályokat, nemkülönben a
büntetőjogi elveket és tilalmakat.
Így emlékezett Képíró 2007-ben a Magyar Nemzetnek: „Valamelyik
ismerősöm jelenthetett fel, aki tudta, hogy nem töltöttem le az 1944 januárjában kiszabott tíz évi büntetésemet. Úgy szereztem tudomást erről,
hogy szeptember 28-án rengeteg fotóriporter jelent meg az ajtóm előtt.
»Háborús bűnös, háborús bűnös!« – ordították és azt kérdezték, miért
mentem ki Argentínába. A válaszom az volt: politikai okból hagytam el
az országot. Az iroda tízezer eurót ajánlott azoknak, akik háborús bűnöst
tudnak prezentálni.”
Mit ír erről Zuroff az „Utolsó esély…” c. könyvében? „Az emberek hencegése időnként nagy segítség volt nekem. 2005 februárjában e-mailt kaptam egy aberdeeni skóttól, akit itt A. M.-nek fogok hívni, amiben leírta,
hogy magyar barátnőjével Skóciában élő magyaroknak szerveznek találkozókat. Szerinte a találkozók egyik résztvevője, egy Bujdosó István nevű
férfi – aki Steven Brandonra változtatta a nevét – gyakran beszélt arról,
hogy csendőr volt, és arról is, hogy részt vett a zsidók 1944-es Auschwitzba
deportálásában.
Azonnal válaszoltam A. M.-nek és feltettem több kérdést: Mikor született ez a Bujdosó István, vagy Steven Brandon? Hol szolgált a háború
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alatt? Mi a jelenlegi címe? Két nappal később A. M. válaszolt. Első két
kérdésemre nem tudott feleletet adni, de elküldte Bujdosó fényképét, a magyar rendőrségnél betöltött rang ját – törzsőrmester (? staff sergeant –
ford.) –, és jelenlegi címét.
A Yad Vashembe mentem, hogy konzultáljak Dr. Gavriel Bar-Shaked
barátommal, a magyarországi Holokauszt szakértőjével. Átvizsgálta az
összes olyan dokumentumot, ami többet is elárulhatott volna erről a rendőrről, de – bár hegyet-völgyet megmozgatott – nem talált semmit sem
róla, sem lehetséges tanúkról. Nem találtuk a továbbvezető utat. Hónapokkal később Izraelben találkoztam a Glasgow Herald egy újságírójával,
Michael Tierney-vel, aki azért jött, hogy az újság hétvégi magazinjába
írjon cikket a „Nácivadászokról”. Beszéltem Michaelnek Budjosóról (sic,
pár alkalommal később is – ford.), és beismertem, hogy nem találjuk őt,
és még csak nem is tudjuk, hol szolgált a háború alatt. Tierney beleegyezett, hogy vizsgálódjon és megpróbáljon találkozni a magyar ex-csendőrrel, aki most Dél-Skóciában él nyugdíjasként.
Pár hónappal később Michael Tierney kapcsolatba lépett a gyanúsítottal.
Óvatosnak kellett lennie, nehogy túl erőszakos legyen, mert Bujdosó gyanút
foghatott volna. Michael úgy tett, mintha a skóciai magyarokról írna cikket.
Elment az ex-csendőr otthonába és hétköznapi dolgokról beszélgetett vele,
elnyerve bizalmát. Hanyagul rákérdezett egy kitett fotóra, amely egy egyenruhás csendőrtisztet ábrázolt. Bujdosó semmi érdekeset nem mondott magáról – lehet, hogy gyanút fogott. Annyit mondott csak, hogy Miskolcon
teljesített szolgálatot, egy – a mai Magyarország keleti részén lévő – nagyvárosban, ahol terjedelmes zsidó közösség élt, az 1944-es deportálás áldozatai. Most már tudtuk, hogy menjünk tanúkat keresni. De Bujdosó egy
még érdekesebb kijelentést is tett, amikor a fotón lévő emberről beszélt:
egy tiszttársa volt, aki kapitányi rangban szolgált. Jó kollégája volt, sőt, barátja, aki két éve meglátogatta, és akivel rendszeresen beszélt telefonon. Képíró Sándornak hívták.”
innen már könnyű volt az út védencünkhöz…
Fontos azonban, hogy dr. Képíró a zsidó deportálások idején nem
volt szolgálatban, abban a csendőrségnek nem egész állománya működött közre, végrehajtási szinten tiszthelyettesek vagy annál alacsonyabb
rangúak tevékenykedtek. ilyen ténykedéssel Zuroff sem vádolta meg,
zsidóellenes intézkedésekben sohasem vett részt. A 2006. augusztus 1-jén
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tett feljelentés Bujdosó deportálási ténykedését sem állítja biztosan
„Bujdosó állítólag elismerte volna személyes részvételét a deportálásokban…”
először az 1944 januárjában ellene hozott, de később hatálytalanított
10 évi börtönbüntetés végrehajtását, letöltését követelő eljárást indítottak ellene. ezt a rosszindulatú követelést a Fővárosi Bíróság a 2007.
február 19-i határozatában végrehajthatatlannak ítélte és elutasította.
végül a Wiesenthal Központ Jeruzsálemi irodája nyomásának engedve
egy újabb nyomozást, majd pert indítottak ellene háborús bűnösség
nem megalapozott vádjával. ismételten kihallgatták, bíróságra idézték,
zaklatták, támadói még az utcán is nyilvánosan megrohanták.
egyrészt olyan bűnökkel vádolták bíróság előtt a délvidéki razziával
kapcsolatosan, amelyekben nem vett részt, másrészt bíróságon kívül
azokért a zsidó deportálásokért tették felelőssé, amelyekben nem is vehetett részt, mivel akkor – 1944 tavaszán – nem is volt csendőri szolgálatban. Dr. Képíró sándor nyilatkozatot készített, melynek terjesztésére kérte barátait és volt csendőrtársait. A vádak alaptalanságát
védője ötéves küzdelemben, számos eljárásban (sajtó-helyreigazítási
perekben), végül a büntető eljárás folyamán – így védőbeszédében is
– szemléletesen bemutatta. A bíróság 2011. július 18-án végül is minden vád alól felmentette.
nem felejthető a 2011 májusában a beszámítási képességét teljes
mértékben meglévőnek minősítő igazságügyi szakértők előtt tett kijelentése: „nem raboltam, nem gyilkoltam, nagyon szerettem a hazámat”. nem igaz tehát az a tájékozatlan hírlapi kijelentés, hogy személyében akaratnyilvánításra képtelen embert állítottak bíróság elé. Teljes
mértékben követni tudta a mások által elkövetett újvidéki rémtettek
bíróság által ismertetett tömegét, de az eljárás, a véres eseményekről
szóló, a bíróság által ismertetett iratok tömegének végighallgatása
döntő mértékben hozzájárult egészségének megromlásához, összeomlásához, halálához.
A felmentő ítélethozatalra a kórházból vitték mentővel, tolókocsiban,
infúzióra kötve a megrokkant, már beszélni alig bíró embert, akinek
búcsúszavait dr. szöőr Anna jogvédő és pszichológus tolmácsolta a tárgyalóteremben: „Ártatlan vagyok; soha nem öltem, soha nem raboltam,
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mindvégig a hazámat szolgáltam.” 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 népirtás tettesei, valamint
a kommunista önkényuralom sok ezer áldozatának gyilkosai zavartalanul élik tovább életüket, bárminemű számonkérés nélkül.
Dr. Képíró sándor 2011. szeptember 3-án a budapesti irgalmasrendi
Kórházban megtért őseihez; visszaadta lelkét teremtőjének . Budapesten emlékezetes, szép gyász-istentiszteleten dr. hegedűs loránt református püspök búcsúztatta. sarkadon, hatalmas részvétel mellett helyezték végső nyugalomra református szertartás keretében 2011.
szeptember 24-én.
Mi tagadás: alappal vélhető, hogy megölte a kellő törvényes alap nélkül
megindított, a humanizmus álarca mögé bújó, haszonelvű bosszúállás
nyomására kierőltetett, az állítólag védelmezni kívánt csoport számos
mérvadó tagja és a közvélemény által is alapos kételyekkel kísért büntetőeljárás.
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ii.
dr. Képíró sándor:
AZ újvidéKi rAZZiA hiTElEs TörTénETE,
AvAgy hogyAn lETTEm „háBorús Bűnös”
Emlékezés az 1980-as években, Argentínában

Előszó:
Több, mint negyven év távlatából írom ezeket a sorokat, hogy a szemtanú hitelességével rögzítsem azokat az eseményeket, melyeknek elbírálását a történelem lesz hivatva objektíven kiértékelni.
egy bíróság már ítélkezett a lent leírt események ügyében: a magyar
vezérkar Főnökének Különbírósága, amely az 1930: iii. tc. 59. i. törvénybe ütköző hűtlenség bűntette alapján működött. Főnöke vitéz
szombathelyi Ferenc vezérezredes, a bíróság elnöke: vitéz náday istván
vezérezredes, tagjai: vitéz németh József és vitéz Kiss János altábornagyok. Tárgyalásvezető: Babós József hadbíró ezredes, ügyész: Gazda
imre hadbíró százados volt.
egyben válaszolok Cseres Tibor 1966-ban megjelent Hideg napok
című regényére és filmváltozatára, melyben név szerint szerepelek.
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Az események:
1941-ben Bácskában erős partizántevékenység folyt, melynek során
mindkét részről súlyos veszteségek voltak. A partizánok 1942. január
6-ra nagyobb katonai akciót terveztek, melynek során vissza akarták
foglalni Bácskát. súlyos harcok folytak, és Fóthy csendőralezredes, a
vezérkari Főnökség 2. nyomozó osztályához beosztott tiszt írásban
jelentette a vKF főnökének, hogy a harcok során kb. 1200 ember
életét vesztette.
Mivel az állapotok nem nyugodtak meg, a vezérkar főnöke az egész
Bácskát hadműveleti területté nyilvánította, és írásban elrendelte a
„tisztogatást és megtorlást” Újvidék térségében, és ezen kívül személyesen és szóban eligazította Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagyot, a szegedi hadtest parancsnokát.
Az újvidéki razzia két részből állt, az egyik részleg (az igazoltató részleg) az igazoltatást végezte. ez a részleg főleg csendőrökből állt, akik
közé a létszámhiány miatt szakképzetlen honvédeket osztottak be,
mert a rendelkezésre álló csendőr kevés volt. Így a szakképzetlen honvédeket az elfogottak kísérésére használták, vagy csak a létszám növelésére, biztonsági okokból. Az úgynevezett tisztogatást a honvédség
alakulatai végezték a Duna-parton.
1942. január 20-ra Újvidékre érkeztek a razziához szükséges katonai
és csendőri erők. Újvidékre január 20-én érkeztünk mi is, de nem tudtuk, hova megyünk. Az egész várost kívülről a katonai erők hermetikusan lezárták, a Duna-partot pedig a folyamőrök biztosították. Január
20-án este Gaál őrnagy, az újvidéki csendőriskola parancsnoka tájékoztatott a razzia lefolyásáról, és közölte, hogy mi lesz a feladatunk. elmondta, hogy a razzia három napig tart, és kívülről indul el a város
központja felé. Az igazoltatást a csendőr-járőrök végzik, akikhez megfelelő számú honvédet osztanak be szükséges lökőerőnek. A razzia tartamára ostrom-állapotot hirdettek, senki az utcára nem léphetett ki.
Többek között elmondta, hogy a legkisebb ellenállás esetén fegyvert
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kell használni. én voltam az egyetlen, aki kértem az őrnagy urat, hogy
adja ezt írásba. A katonai szolgálati szabályzat alapján ugyanis ő vállalta
volna a felelősséget. erre ezt válaszolta: „nem adom írásba, mert én sem
kaptam írásban.” Kiadtak egy hosszú névsort, akiket el kell fogni. ezen
kívül le kell tartóztatni minden olyan személyt is, aki kellőképpen nem
tudta magát igazolni, vagy egyéb körülmények közt gyanús volt. Az
elfogottakat 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 a makói, valamint a szekszárdi iskolától egy szakasz vett részt.
ez rendkívül kevés volt ilyen nagy területre. A csendőr-legénység feladata kizárólagosan az igazoltatás volt. A csendőrtisztek feladata pedig
az igazoltatás ellenőrzése és a járőrök irányítása volt. Mivel 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 történt
semmi túlkapás. A razzia három napig tartott. A honvéd alakulatok
parancsnokai az első két nap eredményével nem voltak megelégedve.
ezért a harmadik napon, január 23-án délelőtt az igazoló bizottság által
partizángyanúsnak minősített személyeket Feketehalmy altábornagy
és Grassy József vezérőrnagy parancsa alapján honvéd-alakulatok gépkocsin kivitték a Duna-partra, a foglyokat kivégezték, léket vágtak a
Duna jegén és a holttesteket elúsztatták. A kivégzéseket kizárólag honvéd-alakulatok hajtották végre, és azon egyetlen csendőr sem volt jelen.
Természetesen nem ez lett volna a célja a razziának, hanem a gyanúsakat a hadbíróság elé kellett volna állítani. ebből aztán nemzetközi botrány lett. ez a puszta igazság.
A részemre kiosztott területen nem volt egyetlen fegyverhasználat sem,
miszerint egész újvidéki tartózkodásom alatt egy hullát sem láttam.
ellenben arra, hogy a razzia során kötelességszerűen jártam el, szolgáljon a következő eset tanúságul, melyre ma, negyven év után is világosan emlékszem:
Tudomásomra jutott, hogy a rex szállóban, ahol éppen el voltam
szállásolva, egy honvéd járőr illegálisan működött. odasiettem és a
szálló tulajdonosának lakásában ott találtam Tanurdžić szálló-tulajdo31
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nost, aki családjával együtt bundában, felöltözve, egy kis kézitáskával
útra készen álltak. 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 Tanurdžić 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.-nak, a Tanurdžić családnak pedig azt mondtam,
hogy „nézzék meg, megvan-e mindenük, vetkőzzenek le, és maradjanak otthon nyugodtan!”
Gondolom, ha a Tanurdžić család bármelyik tagja valahol él (3 gyerekük volt), ezt a napot nem felejtette el, és emlékezni fognak az eseményekre.
ez a válaszom a Hideg napokban 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
napoknál tartok, még meg kell említsem, hogy a regény 146. oldalán
kitalált mese az, amely szerint jelenlétemben a csendőr-járőr fegyvert
használ. ez annyira nem állja meg a helyét, hogy a színdarab 312. oldalán ugyanennél a jelenetnél már fegyverhasználatról szó sincs, mert
ezt a mesét már a regényíró is soknak találta, vagy talán addigra elfelejtette. Úgy látszik, Pozdor zászlós bosszúból szolgáltatta ezeket az
adatokat ellenem, mivel nem hagytam a szerencsétlen Tanurdžić családot kifosztani és legyilkolni.
A háború kimenetele az 1943. évben egyre tragikusabb irányt vett, válságos lett, és a magyar kormány szerette volna a háborút befejezni.
ezért az angolokhoz fordult, és fegyverszüneti tárgyalást kezdeményezett. itt az angolok a fegyverszüneti tárgyalások feltételéül szabták azt,
hogy az újvidéki vétkeseket meg kell büntetni. A magyar parlamentben
kezdtek az újvidéki razziákkal foglalkozni, majd kifejezetten angol nyomásra követelték a bűnösök felelősségre vonását.
Így 1943 végén a razzia vétkeseit kikérdezték. Már 1942-ben megkezdődtek a kivizsgálások azzal, hogy a razziában részt vettekre pertörlést adjanak. A honvédek kivizsgálása hamarabb megtörtént, és
horthy kormányzó meg is adta a pertörlést a honvéd-alakulatoknak.
ezért még folyamatban volt a csendőrök pertörlése, így Babós hadbíró
32

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:24 Page 33

kitalálta, hogy egyesíteni kell az igazoltatók és a tisztogatók ügyét, és
egy eljárásban, egyformán kell tárgyalni. ennek alapján a három legmagasabb rangú katonát kivettek a pertörlésből, és így 15 vádlott ellen
indítottak eljárást. Így lett ebből az ügyből a honvédelmi törvény alapján „hűtlenségi” ügy.
A razziát viszont a vezérkari főnök, szombathelyi Ferenc rendelte el, így
szombathelyi vezérezredest kellett volna fő felelősnek tekinteni. Azért
lett az ügyből „hűtlenség”, mert ennek a bíróságnak a vezérkari főnök
volt az elnöke, akit még mint tanút sem lehetett kikérdezni. A vezérkari
Főnök Bírósága által hozott ítélet azonnal végrehajtható volt, amint azt
a vezérkari főnök aláírja. A holtak ugyanis nem tudnak beszélni.
A csendőröknek a pertörlést a csendőrség felügyelője, Faraghó altábornagy, mint illetékes parancsnok készítette elő, de elkésett vele, mert időközben nagybaczoni nagy vilmos lett a honvédelmi miniszter, és nála
elakadt a csendőrök pertörlése. A következő akadály az volt, hogy a csendőrökre a vezérkari főnök nem volt illetékes parancsnok. A csendőrség
illetékes parancsnoka a csendőrség felügyelője, Faraghó altábornagy volt.
1943 novemberében idézést kaptam a vKF Különbíróságától előzetes
kihallgatásra, szegedre, ahol Gazda százados és Jolsvai főhadnagy hadbírók már mint gonosztevőt kezeltek. A főtárgyalás 1943. december
8-án kezdődött. Csendőrökre az illetékes parancsnok a csendőrség felügyelője volt. ennek dacára a vezérkari főnök teljesen törvényellenesen, 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 azt, hogy csak a csendőrökre hárítsa a felelősséget. ezért a Kormányzónál kijárta, hogy a
három legfőbb vezetőt kivegyék a pertörlésből, és velünk együtt, mint
1., 2. és 3. sz. fővádlottat felelősségre vonják.
A vád kollektív vád volt, amit a magyar BTK nem ismer: „ezek nemcsak gyilkoltak, hanem fosztogattak is.” A fent említett törvénycikk
kb. így szól: „Aki a magyar államnak, vagy fegyveres erejének szándékosan hátrányt, az ellenségnek előnyt okoz, hűtlenséget követ el és halállal büntetendő.” Természetesen ilyen súlyos vád alapján azonnal el
kellett volna fogni bennünket, de hogy semmit se sejtsünk, szabadlábon
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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 éjjel-nappal folyt.
Az eredeti terv az volt, hogy 12-én kivégeznek bennünket. A kivégzést
csak ezért kerültük el, mert ugyan zárt tárgyalás volt, de Faraghó altábornagy, a csendőrség felügyelője mint illetékes, vette a fáradságot és
jelen volt, éjjel-nappal, a gyorsított ütemben folyó főtárgyaláson.
A főtárgyalás tovább folyt, de csak délelőtt. Természetesen Faraghó altábornagy értesítette a csendőröket és a honvédeket is, ahol lázadásszerű
események kezdtek mutatkozni, amikor vitéz szombathelyi és környezete jobbnak látta a dolgot lassítani. A főtárgyaláson ellenem csak kollektív vád volt. Kértem a Tanurdžić család megidézését, de itt mentőtanúra nem volt szükség, csak terhelő tanúra. Kihallgatásom összesen
negyed óráig tartott. A főtárgyaláson sok mindenről volt szó. elsősorban mi, csendőrök kértük, hogy minket ne a vKF bírósága vonjon felelősségre, hanem a rendes hadbíróság. Természetesen ezt elutasították.
A főtárgyalásra a vezérkar főnökét nem lehetett megidézni, mert ő volt
a legfőbb parancsnok. ennek ellenére kérték a megidézését, de azt is
elutasították.
A főtárgyaláson az is kiderült, miszerint Babós ezredes azt állította, hogy
a vezérkar Főnöke nem tudott arról, hogy január 6 körül mi történt Csurogon és Zsablyán. Feketehalmy-Czeydner altábornagy kérésére megjelent vasvári vezérkari alezredes, aki jelentette, hogy ő, mint segédtiszt
mutatta be Fóthy csendőralezredes jelentését, miszerint Csurogon és
Zsablyán kb. 1200 ember vesztette életét. ehhez a számhoz szombathelyi jegyzetként saját kezűleg odaírta, hogy „nem sok”. ennek ellenére
Babós ezredes azt mondta, hogy a 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 hadbíró alezredessel, aki családunk régi ismerőse volt. Kérdezi tőlem ezekkel a szavakkal: „Pajtikám, mi járatban vagy?” Mondtam neki, hogy megyek
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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, hogy ezen a veszélyen túl vagytok.”
Természetesen, amikor 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 (újságírók hozták
a hírt), hogy aki akar közülünk, az átmehet németországba, mert a németek átvesznek rangunkkal együtt. Megmondták a helyet és a pontos
időt, mikor mehetünk. én azt mondtam, hogy mivel nekem nincs semmi bűnöm, és nálam nem volt fegyverhasználat, én nem megyek, mert
engem törvény szerint nem lehet elítélni. Így a három magas rangú katona, és Zöldy hadnagy január 15-én átmentek a németekhez. A tizenkét csendőrtiszt itt maradt. Másnap minket a főtárgyaláson letartóztattak, megvonták az egyenruha-viselés jogát és pár napra rá kihirdették
az ítéletet. Azok között voltam, akik tízévi fegyházat kaptak, mert ugyan
nem volt ellenem semmi vád, de a kollektív vád alapján elítéltek. Aznap
bevittek a Margit-körúti fegyházba. 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, amikor tudomást szereztünk arról, hogy a honvédeket, akiket utánunk hoztak a főtárgyalásunkra, saját tanúvallomásuk alapján kivették a pertörlésből, és a vádlottak padjára ültették. Kiszabadulásunk úgy történt, hogy mikor március 19-én bejöttek a
németek, 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. Május
25-ig tartott, amíg semmisségi panasz alapján megsemmisítették az ítéletet. Míg szombathelyi volt a vezérkari főnök, addig nem szolgálhattunk,
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június 1-jén kerültem ismét beosztásra Kolozsvárra, mint kerületi
segédtiszt, majd június 15-én kineveztek a miskolci gyalog tanszázad
parancsnokának.
Így lettem „háborús bűnös”.
A vKF Különbíróságának tagjai a Délvidéken is működtek, és hoztak
több száz halálos ítéletet a vKF nevében. Pontosan tudták, hogy szombathelyi volt a felelős, és ennek dacára ártatlanok vérén keresztül akarták
tisztára mosni vétkeiket. szombathelyit utolérte 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 bűnös” lettem, 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 vérengzésben.
Köztudomású, hogy kivégzések a razzia harmadik napján a Duna-parton történtek, amit a honvédség rendezett, és ahol egy csendőr sem
volt jelen.
lelkiismeretem nyugodt, mert kötelességemet hazám iránt mindig
a Magyar Királyi Csendőrség hagyományainak megfelelően, „híven,
Becsülettel és vitézül” teljesítettem.3
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iii.
AZ újvidéKi rAZZiA
és TörTénETi KörnyEZETE

népességi adatok a trianoni békeszerződés után
1918 decemberében ténylegesen, – majd az 1920. évi trianoni békeszerződéssel (nagyhatalmi békediktátummal) jogilag is – Jugoszlávia,
a két világháború között szerb–horvát–szlovén Királyság részévé vált
a történeti Magyarország területének 6,5%-a, mintegy 21 ezer négyzetkilométer. ez a terület a Bácskát, a volt Temesi Bánság egyharmadát,
a Dráva-szöget és a Mura vidékét foglalja magában. e vidékek lakosságának mintegy harmada, közel félmillió ember volt magyar anyanyelvű
a század elején. A népmozgalmi adatok igen erős népességfogyást mutatnak; az elcsatolt délvidéki területek becslés szerint 1910-ben 580
ezer magyar anyanyelvű lakost mutattak.
Az 1931-es népszámlálás szerint Jugoszláviában 465 800 magyar élt,
az 1941-es népszámlálás 543 692 magyart számlált. Az 1941-es adatok
a Bácska–Baranya–Mura-vidéken a magyar népszámlálás, horvátország területén a horvát népszámlálás adatait, Bánát szerbiához csatolt
területén pedig becsült számokat tartalmaznak.4
Az 1981-es népszámlálás alapján 427 ezer, 1990-ben magyarországi
becslések szerint 480 ezer, más becslések szerint 465 ezer magyar élt
Jugoszláviában. ezek 9/10-e a szerb Köztársasághoz tartozó vajdaságban, 6%-a horvátországban, 2%-a szlovénia területén. A legújabb népszámlálási adatok szerint a vajdasági magyarok népszámlálások által
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kimutatott száma, nagyobbrészt a legutóbbi délszláv háború miatt csupán 293 ezer fő, szlovéniában (a Mura-vidéken) 10 ezer magyar, míg
horvátországban 16 500 magyar él.
A két világháború között erősen rontották az itt élő magyarok életesélyeit az elszlávosító telepítések, a kirekesztő, a többségi nemzet tagjait uralkodó helyzetbe hozó földreform, az egyházi iskolák államosítása, a magyar szervezetek, pártok megszüntetése, a békeszerződések
kisebbségvédelmi rendelkezéseinek rendszeres megsértése.
A kisebbségellenes intézkedések szemmel láthatóan megtörték a magyarság korábbi gazdasági-kulturális és társadalmi erejét. A második világháború alatt a délvidék jelentős magyarlakta területei tartoztak ismét
az anyaországhoz. A délvidéki hadműveletek és az erős partizán-mozgalom közepette bekövetkező impériumváltozások, a Délvidék Magyarországhoz való 1941. évi visszacsatolása, s különösen 1944-ben történt
elvesztése után gyökeres társadalmi-politikai-népmozgalmi fordulatokhoz, ártatlan tömegeket sújtó tragikus események sorozatához vezettek.
Az önrendelkezési jogról szóló Wilson-doktrína, s az erre támaszkodó 1917. július 20-án létrejött ún. Korfui egyezmény hasonló rendelkezéseivel ellentétesen az Újvidékre 1918. november 25-ére összehívott,
úgynevezett nagy nemzetgyűlésen a lakosság többségét kitevő magyar
és német lakosság részvétele nélkül „önrendelkeztek”, amikor Bácska
hovatartozásáról döntöttek. szabadka közelében az is megtörtént, hogy
a békekonferencia és a trianoni békeszerződés rendelkezéseitől eltérő új
határvonalat hoztak létre katonai erővel szerbia javára. ezután a határrendező bizottság mintegy 10 ezer katasztrális holdnyi, vagyis legalább
60 négyzetkilométernyi területet ítélt meg a szerb–horvát–szlovén
Királyságnak, olyan területet, amely a trianoni szerződés szerint is Magyarországot illette volna meg.
szemben az 1941-es bácskai magyar hadmozdulatok szerb halottaival, az 1918–20-as szerbiai délvidéki szerb hadműveletek magyar áldozatairól nincsenek pontos adatok. Az bizonyos, hogy több ezer magyar családot kényszerítettek közvetve vagy közvetlenül szülőföldjéről
való elköltözésre. Az új államnak a jelenkorig átsugárzó alapelve volt a
pánszlávizmus politikai és kulturális érvényesítése, a „magyar faj likvidálása”. A szerb kormányzatnak nem volt más célja az általa végrehajtott agrárreformmal, mint a magyar földműves nép elűzése ősi földjéről. ez az első két esztendőben mintegy 28 ezer magyar, a következő
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évtizedben pedig csaknem 27 ezer magyar kivándorlásához vezetett.
Az első telepesek Brazíliába, Argentínába kerültek, ahonnan nyomorról, vergődésről, az őserdők halálos veszedelmeiről jöttek hírek.
Az eltávozott, kivándorolt, elűzött magyarság helyére az új délszláv
állam több, mint 15 ezer tisztviselőcsaládot, továbbá sok ezer ún. dobrovoljác telepest költöztetett a maradék magyarság mellé-közé, több
helyütt teljesen új telepes falvakat létesítve az eredeti színmagyar községek között. Dobrovoljácok voltak azok a több tízezres lélekszámot
kitevő betelepített szerbek – az első világháborúban orosz fogságba
esett délszláv nemzetiségű osztrák–magyar katonákból alakult, majd
a központi hatalmak ellen harcoló önkéntes légió tagjai –, akiket 1918
óta a szerb állam a Bácskában különböző kedvezményekkel és földhöz
juttatással a területhez kötött.
A magyar politikában jelentős rokonszenv és jóindulat mutatkozott
meg a szerbek irányában, hogy csupán a Kormányzó 1926-ban volt
mohácsi beszédére vagy Bajcsy-Zsilinszky endre törekvéseire gondoljunk, vagy különösen arra, hogy Teleki Pál miniszterelnök az utolsó
órájáig ragaszkodott a Jugoszláviával kötött örök barátsági szerződés
sérthetetlenségéhez, noha miniszterelnökként és földrajztudósként jól
ismerte a délvidéki magyarság mostoha sorsát.
A magyarázat kétirányú. egyrészt hasonlóságot találtak a két nép szokásrendszere, vitézsége, katonai géniusza, hadierkölcse között, másrészt
tapasztalták, hogy a helyben maradt magyar lakosság az első esztendők
után mégiscsak lehetőséget kapott a boldogulásra. A magyar parasztság
földművelő tehetségét hasznosította a jugoszláv kormányzat, s a szerbhorvát nyelvet elsajátító magyar ifjak előtt megnyíltak az értelmiségi pályák, aminek úgy is örülni lehetett, hogy alsó szinteken az oktatásban jelentős hátránnyal kellett megküzdenie a magyar anyanyelvűeknek.
Mindenesetre a trianoni utódállamok közül Jugoszlávia megítélése
volt a legkedvezőbb a magyar politikában. ezt már horthy Miklós
1926. augusztus 29-én elmondott, említett mohácsi beszéde is bizonyította, amikor az 1526. évi mohácsi csata 400. évfordulója alkalmából
állást foglalt a jugoszláv–magyar közeledés mellett. A két ország között
szorosabb politikai kapcsolatot jelentett az 1940. december 12-én
megkötött jugoszláv–magyar örök barátsági szerződés, 1941 tavaszán
azonban felhők tornyosultak a két ország viszonyában. Jugoszlávia
1941. március 25-én csatlakozott a német–olasz–japán háromhatalmi
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egyezményhez, melynek akkor már Magyarország is részese volt. Két
nappal később németellenes jugoszláv katonai puccs következett simovics tábornok vezetésével.
Március 30-án Bárdossy külügyminiszter, a liberális ellenzék vezérének, rassaynak, azzal indokolta a délvidéki hadjáratban való, németország által is igényelt részvételt, hogy ellenkező esetben a németek
megszállnák Magyarországot, bábkormányt neveznének ki. emellett
a katonai vezetés oldaláról is igen erős igény jelentkezett a katonai beavatkozás végrehajtására, főképpen azért volt ez elkerülhetetlen, mert
Magyarország alapvető külpolitikai célja a trianoni igazságtalanság
megszüntetése volt, s ennek tükrében teljesen értelmetlennek tartották
az akkori politikai vezetők, hogy a Bácska–Bánát, a baranyai háromszög
és a Mura-köz magyar haderővel való birtokbavételétől elzárkózzanak.
Magyarországon április 1-jén a legfelső honvédelmi Tanács elfogadja Teleki miniszterelnök javaslatát, mely szerint a honvédség csak
akkor lépi át a trianoni határt, s hatol kizárólag a történelmi határig,
ha Jugoszlávia államrészekre bomlik (elveszíti nemzetközi jogalanyiságát), ha a magyar kisebbség veszélyeztetett helyzetbe kerül, ha a magyarlakta területek a német támadás következtében senki földjévé válnak. április 2-án a német hadsereg Magyarország területén felvonult
Jugoszlávia ellen. ezen a napon Barcza londoni nagykövet azt az üzenetet
közvetíti londonból, hogy ha Magyarország csatlakozik a német támadáshoz, akkor számolnia kell nagy-Britannia és szövetségesei hadüzenetével. ezen üzenet miatt is követ el Teleki Pál gróf április 3-án öngyilkosságot , mert jól látja, hogy a Jugoszlávia elleni támadás elkerülhetetlen.
A kormányzó Bárdossy lászlót nevezi ki miniszterelnökké.
A Balkánon erősen érdekelt németország április 6-án megindította
támadását Jugoszlávia és Görögország ellen.
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A visszacsatolás
A visszacsatolási hadműveletet Teleki Pál elvei szerint A szerb–horvát–szlovén Királyság szétbomlása után, az április 10-én deklarált horvát függetlenség létrejöttét követően indította meg Magyarország, miután április 7-én jugoszláv repülők bombáztak magyar célpontokat,
így Pécset, szegedet, Zalaegerszeget és a körmendi vonatot.5
A Kormányzó szózattal és rövid hadparanccsal közölte a minisztertanáccsal és a legfelső katonai vezetéssel egyeztetett szándékait.
„Amióta a háború tüze fellángolt Európában, állandóan az a törekvés
vezetett, hogy Magyarországot és gondjaimra bízott népét, amely az
1914–18. évi világháborúban olyan bőven ontotta vérét, és amelynek a
háború után olyan súlyos megpróbáltatásokat kellett elviselnie, lehetőleg
megóvjam az újabb vérveszteségektől és szenvedésektől. Minthogy a világháború után az akkor végleg kimerült, elalélt és félrevezetett nemzettől
minden harc nélkül ragadtak el olyan területeket, amelyeket népünk ezeréves munkája és annyi áldozata szentelt magyarrá, az volt a meggyőződésem, hogy az igazság jogán a jóvátételnek is harc és küzdelem nélkül
kell megtörténnie.
E meggyőződés szellemében a Duna-völgyi békét kívánta szolgálni az
a szerződés, amelyet a múlt év decemberében az akkori Jugoszláviával,
annak akkor békés szándékú kormányával kötöttünk.
Március 26-án Jugoszlávia törvényes államfőjét erőszakkal elmozdították helyéről, békés szándékú kormányának tag jait börtönbe vetették.
Ezt az erőszakos változást, úgy látszik, ugyanazok az erők készítették elő
és hajtották végre, amelyek 1914-ben egyszer már annyi könnyet, vért és
szenvedést zúdítottak Európára. Most sem a béke fenntartását, a jószomszédi viszony keretében megteremthető megegyezést akarták, hanem ellenkezőleg, azt, hogy a háborút Európának erre a részére is kiterjesszék.
Ezért idéztek fel szándékosan összeütközést a nagy német és olasz nem-
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zetekkel, amelyekhez bennünket a benső barátság szálain kívül a háromhatalmi egyezményhez történt csatlakozásunk kötelékei fűznek.
Az új belgrádi rendszer katonai erőket vonultatott fel határainkon, s
ezzel szemben Magyarország csak akkor tett védelmi intézkedéseket, amikor
sorozatos légi támadások érték az ország területét és határunkon betöréseket kíséreltek meg, ami ellen kormányom ismételten hiába tiltakozott.
A rohamosan lejátszódó események új helyzetet teremtettek. A horvát
nép vezérei – látva az új belgrádi rendszer politikájának végzetes következ
ményeit – kimondották Horvátország önállóságát és függetlenségét,
őszinte örömmel üdvözöljük ezt az elhatározásukat, amelyet a magunk
részéről mindenben tiszteletben tartunk. Ezer évig éltünk jóban, rosszban
együtt a horvát nemzettel, egymást megbecsülve és bajban támogatva, s
azt kívánjuk, hogy a nemes horvát nép találja meg állami önállóságában
boldogulását és jólétét.
A független és önálló horvát állam megalakulásával Jugoszlávia megszűnt létezni és alkotó elemeire bomlott.
Ezzel egyidejűleg parancsoló kötelességünkké vált, hogy a Magyarországtól 1918-ban elszakított terület és az azon nagy tömegben élő magyarság sorsának és helyzetének biztosítását újból kezünkbe vegyük. Olyan
szent nemzeti kötelesség ez, amelyet haladéktalanul teljesítenünk kell.
Ezért még a mai napon parancsot adok katonáimnak, hogy a Délvidéken
élő magyarságot az anarchia pusztításától megóvjuk. Katonáim akciója
nem a szerb nép ellen irányul, amellyel nincs vitánk, és amellyel a jövőben
békében akarunk élni.
Szeretettel és örömmel köszöntöm hozzánk visszatérő s oltalmunk alá
vett véreinket. Isten áldását kérem a magyar nemzetre és a hazára!
Kelt Budapesten, 1941. évi április hó 10-én
Horthy Miklós s. k.
Bárdossy László s. k.” 6
A katonákhoz szóló rövid hadparancs így szólt:
„Hadparancs!
Honvédek!
A kötelesség ismét arra szólít bennünket, hogy elszakított magyar véreink
segítségére siessünk.
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Mindig bevált katonai erényeitekre és fegyelmetekre építve bízom
benne, hogy ezt az új feladatot is tökéletesen fog játok megoldani.
A magyarok Istene és a nemzet minden gondolata most is veletek van.
Előre az 1000 éves déli határokra.
Budapest, 1941, április hó 10. napján.
Horthy s. k.
vitéz Bartha s. k.”
A 3. magyar hadsereg alakulatai április 11-én az elszakított területre léptek
és a történelmi határig vonultak, majd rövid időre német alárendeltségben
át is lépték a régi határt. szervezett katonai ellenállásba nem ütköztek,
mert a jugoszláv hadsereg visszavonulóban volt. ennek megfelelően a honvédség megszállta Bácskát, és a felsorolt területeket összesen 11 417 jkm2
1 025 508 lakost, ebből magyar 36,6%, német 19%, szerb 16,1% volt.
A magyar 3. hadsereg (és a német kötelékbe átlépett gyorshadtest)
1941. áprilisi délvidéki hadművelete során a honvédelmi Minisztérium április 28-án a sajtó számára kiadott kommünikéje szerint 719
embert vesztett. hősi halált halt 5 tiszt, valamint 60 altiszt és legénységi
állományú katona, súlyosan megsebesült 16 tiszt, valamint 648 altiszt
és legénységi állományú katona. A honvéd vezérkar – német kérésre
– 1941. december 9-én a budapesti német katonai attasé útján azt közölte, hogy 7 tiszt, valamint 219 altiszt és legénységi állományú katona
vesztette életét. Az eltérés okára a vezérkari dokumentum nem ad magyarázatot, az alkalmasint abban keresendő, hogy a súlyos sebesültek
közül utólag többen elhaláloztak. Az elvesztett fegyverzet és felszerelés
számáról nincsenek (vagy inkább nem maradtak fenn) pontos összesítések, leszámítva azt, hogy 6 repülőgép veszett el, ám mindegyik műszaki meghibásodás vagy pilótahiba következtében.7 Más adat szerint
„ma elfogadott adatok szerint a délvidéki harcokban összesen a magyar
honvédség 7 tisztje és 119 közkatonája halt meg. megsebesült 2 tiszt
és 239 katona.” 8
Becslések alapján a bevonulásnak a polgári lakosság köréből mintegy
másfélezer áldozata volt, a fegyveres harcban elesettek száma meghaladta az ezer főt, és mintegy háromszáz embert kivégeztek. Jugoszláv
összesítő adatok szerint a honvédség bevonulásakor 2142 ember halt
meg. ezek egy része fegyveres harcban, mindenesetre fegyveres ellenállásban vagy tettenérés közben vagy azután vesztette életét.9
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Az úgynevezett csetnik lövöldözések megtorlásának magyar adatok
szerint 1435 polgári személy, míg a kisebb-nagyobb fegyveres harcokban nem reguláris erőkkel 1122, többségében szerb halt meg. A délvidéki bevonuláskor a magyar katonaság sérelmére elkövetett fegyveres
terrortámadás miatt rögtönítélő eljárásban 313 személyt végeztek ki.
A polgári áldozatok száma magyar adatok szerint 2870 fő volt, míg a
háború után közvetlenül elkészített jugoszláv becslések szerint 3506
személy vesztette életét a magyar hadsereg bevonulása után, illetve
azzal egyidőben, azzal összefüggésben. 1941 áprilisában a magyar honvédség 150 jugoszláv tisztet és 2000 katonát ejtett foglyul. 10
Anglia szövetségesei a korábbi jelzéstől eltérően nem üzentek hadat
Magyarországnak, de Anglia megszakította a diplomáciai kapcsolatot.
Ugyanakkor németország határozottan ellentmondott a Bánát Magyarországhoz való visszacsatolásának, tekintettel egyebek mellett románia hasonló igényeire.
December 31-én hirdették ki az 1941. évi XX. törvénycikket, a viszszafoglalt délvidéki területeknek a Magyar szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről. A magyar országgyűlésbe a térségből 26 képviselőt hívtak be, közülük 19 volt magyar, 3 német, 2-2
bunyevác és szerb. A megszállt területen kezdettől katonai közigazgatás
működött, április 17-éig „szükségszerűen” az élet minden területére
kiterjedő hatáskörrel, a közbiztonság megteremtésének céljával. április
17-e után alakították ki a rendszeres katonai közigazgatást. ez 1941. augusztus 15-ig működött, ezután átadta helyét a polgári közigazgatásnak.
A katonai közigazgatás idején katonai rögtönbíráskodás működött, megszűnése után ez a hatáskör a törvényszékeknél maradt. A katonaság szerepe meghatározó volt a történelmi katonai helyzetre való tekintettel.
A jugoszláv államiság idején általános jogi és anyagi megkülönböztetések által sújtott délvidéki magyar lakosság nagyon várta a felszabadítókat. A kiépülő katonai közigazgatás, az állandó bizonytalanság,
háborús helyzet azonban rányomta bélyegét a rövid ideig tartó magyar
hatalomra.
A szerbekkel történt meglehetősen erős összeütközések ellenére a
délvidék lakosságának 21,2 %-át kitevő szerbekkel és az összes kisebbséget magában foglaló 65 %-nyi lakossággal igyekeztek kiegyensúlyozott kapcsolatokat kiépíteni. A magyar állam jelentős eredményeket
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ért el már egy esztendő alatt is a délvidék szellemi, kulturális, gazdasági,
politikai-jogi, közigazgatási viszonyainak megszilárdítása tekintetében.
Az egymást követő kormányok fő céljuknak a jugoszláv állam magyarellenes maradványainak felszámolását, a történelmi kontinuitás hangsúlyozását és a történelmileg kialakult magyar politikai, kulturális intézményrendszer visszaállítását tartották.
Közbiztonsági tekintetben élesen megkülönböztették a szerb őslakosságot, tehát az 1918. október 31-e előtt betelepülteket, és az utána
odatelepített, nemzetileg megbízhatatlannak tartott szerb lakosságot.
novákovits altábornagy a katonai közigazgatás vezetője ugyanakkor
kifejezetten tapintatos eljárásra intette a közigazgatási szerveket, s annak kifejezésre juttatására, hogy az intézkedések nem általában a szerb
lakosság ellen, hanem meghatározott személyek ellen irányulnak.11
A magyar állam ezen kiegyensúlyozó törekvései sikerrel járhattak
volna, s a történelmi szerb–magyar viszony, valamint a katonai bevonuláskor történt összeütközések nem jelentették eleve azt, hogy reménytelen lett volna a szerb–magyar megbékélés. A helyzet elmérgesedését meghatározó mértékben a jugoszláv kommunista párt és annak
tartományi bizottsága idézte elő az azonnali proletárforradalom megalapozatlan, hamis propagandájával, amiről tudni lehetett, hogy szorosan kapcsolódik a szovjetunióhoz, amelynek társadalmi berendezkedése
gyökeresen ellentétes volt Magyarország történelmi tapasztalataival és
jelenével. ezt a propagandát tényleges szabotázsakciók, gyújtogatások,
egyéb diverzáns műveletek tették nyomatékossá. 12
A kormány április 28-án elrendeli, hogy a visszacsatolt Bácskában
az 1914. december 31-e után betelepülteknek el kell hagyniuk az ország területét. ezzel mintegy 150 ezer nem magyar nemzetiségű ember
távozását tette kötelezővé. A dobrovoljácok kitelepítését tervbe vették
és számukra internálótáborokat hoztak létre.
Jugoszláv adatok szerint mintegy 24 921 úgynevezett Bácskába telepített szerbet (dobrovoljácot) helyeztek el internálótáborokba, kezdeményezték áttelepítésüket. A német elutasítás miatt azonban csupán
13 ezer ember átvételét elfogadták volna, de ezen tárgyalások is kudarccal jártak. végül néhány ezret tudtak dél felé szerb területre toloncolni.
1941 május–június havában a dobrovoljácok helyére moldvai csángókkal megszaporodott 3279 bukovinai székely családot, 13 200 lelket te45
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lepítettek be 35 ezer katasztrális hold földre a jugoszláv földreform
által létrehozott 53 ezer katasztrális holdas dobrovoljác telep helyére.
ott-tartózkodásuk alatt virágzó gazdaságokat teremtettek ősi szorgalmukkal. ezeket a magyar telepeseket azután a háború előrehaladtával
Magyarországra kellett továbbtelepíteni.
ennek a rendeletnek a végrehajtása nagyobb részben tehát nem sikerült. A német–szovjet háború kitörése után a különböző helyekről
szerbiába utasított tömegek a népfelszabadító (kommunista partizán)
háború kifogyhatatlan tartalékaivá lettek. A magyar hadvezetés a betelepített szerbekkel megerősített csetnik szervezetek, tehát polgári nacionalista fegyveres erők összehangolt partizán akcióival, majd kommunista terroristák támadásaival számolt, némileg túlbecsülve a veszélyt.
Mindazonáltal számos példa bizonyítja, hogy mennyire nem volt alaptalan ez az aggodalom. vitathatatlan tény, hogy a bácskai városokban
állomásozó magyar katonák és rendfenntartók utcai közlekedése olykor 1944-ig is bizonytalan, veszélyes maradt, mert orvlövész célpontoknak számítottak, és állandó életveszély fenyegette őket. A zombori
bevonulás alkalmával például a jugoszláv csetnik szervezet 40–50 lövöldöző fiatalt hagyott hátra a városban, ezáltal zavar és tűzharc keletkezett a magyar katonák és az orvlövészek között. „A körülményekkel
és a következményekkel nem számoló csetnik lövöldözés kapcsán napjainkban gyakran idézett eset Boldogasszonyfalván (Gospodinci) történt.
A helyi szerb pópa lánya, aki ott állt a magyar csapatokat lelkesen üdvözlők között, egy csokor virággal lépett oda az egyik tiszthez, és a csokorba
rejtett pisztollyal lelőtte (más verzió szerint gránáttal felrobbantotta) a
századost.
A reguláris magyar és jugoszláv egységek között a hadtörténetírás
egyetlen komolyabb katonai összecsapást jegyzett fel, Petrőcnél (ennek 65
halottja és 212 sebesültje volt).” 13
A Kommunisták Magyarországi Pártja nem terjesztette ki szervezési
szándékát a visszafoglalt Bácskára. A Jugoszláv Kommunista Párt azonban 1941 májusi zágrábi titkos tanácskozásán úgy határozott, hogy felveszi a harcot a „megszállók és ügynökeik” ellen. egy 1942. februári tartományi bizottsági körlevél szerint „a helyzet a végsőkig forradalmas,
bármely órában bekövetkezhet a forradalmi válság, a fegyveres felkelés pillanata”. népfelkelés helyett azonban a bácskai kommunisták szerveze46
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teinek részleges felgöngyölítése és a szervezkedőknek a vezérkari főnök
bírósága elé állítása következett be. A kommunisták számára körözött
úgynevezett „lenin-levél”, amely szabotázs cselekmények végrehajtására
adott utasításokat és útmutatásokat, a magyar nyomozó szervek birtokába is került, s a legfelsőbb magyar állami vezetők tudomására is jutott.
ezen utasítások szerint szervezetten törekedni kellett a kenyérgabona
felgyújtására, a sertések megmérgezésére, a távbeszélő és villamos vezetékek elszakítására. Mindenáron fegyvereket kellett beszerezni, végső
soron a katonaság, csendőrség lefegyverzésével. A vasúti sínek tartócsavarjait meg kellett lazítani, ezzel forgalmi akadályokat létesíteni a szerencsétlenség előidézésére. Meg kellett rongálni minden olyan tárgyat,
amelyet a honvédség saját céljára fel tudott használni. A takarmány- és
élelmiszerkészletet felgyújtás útján is meg kellett semmisíteni. szemre
kellett vételezni a honvédségi rendőr- és csendőrlaktanyákat, azért, hogy
nagyobb létszámú ejtőernyős érkezésekor e katonai körletek ellen lehessen vezetni őket.
Megjegyzendő, hogy szerbiában a kommunisták mellett jelentős
erőt jelentett a visszacsatolás első idejében a csetnik nacionalista szerb
mozgalom. Draža Mihailović csetnik hívei is megkísérelték a Bácskában kiépíteni szervezeteiket, szervezkedésüket csírájában elfojtották,
a törekvést 1943 őszéig felszámolták. A két vezetőjükre kimondott halálos ítéletet nem hajtották végre, sőt a lakatos-kormány az úgynevezett bácskai szerb véderő létrehozásának tervét fontolgatta csetnikek
esetleges bevonásával.

47

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:24 Page 48

A katonai bíráskodás bevezetése
Amikor 1941. október elején a szabadkai rendőrkapitányság hitelt érdemlő jelzést kapott arról, hogy nagyobb számú gyújtogatás, robbantás és kommunista megmozdulás következhet, vitéz szombathelyi Ferenc, aki 1941 szeptemberében Werth henriket váltotta fel a honvéd
vezérkar főnöki tisztségében, ekkor a tények birtokában kérte határozottan a miniszterelnöktől a katonai bíráskodás bevezetésének elrendelését a délvidéken.
A rögtönbíráskodás felségsértés, hűtlenség, lázadás elkövetésére létrejött szövetség, lőfegyver, robbanóanyag használatával elkövetett gyilkosság és szándékos emberölés, továbbá gyilkosság elkövetésére irányzott
szövetség, közegészség elleni bűntett, gyújtogatás, a közlekedési eszközök
(vaspálya stb.) elleni cselekmények, hatósági közeg elleni erőszak, az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi iii. törvénycikk által meghatározott bűntettek üldözésére vonatkozott.
A M. Kir. honvéd vezérkar főnöke bíróságát a „A m. kir. minisztérium 1941. évi 7.650. M. e. számú rendelete, a honvéd büntetőbíráskodásba a hűtlenség bűntettének üldözésére vonatkozó egyes jogszabályok
módosításáról” hozta létre 1941. október 28-án.14 rendes eljárásában
ez a bíróság a hűtlenség elbírálására volt jogosult.
1941. augusztus 15-ig, a bácskai katonai közigazgatás idején a déli
hadsereg katonai közigazgatási parancsnokságának rögtönítélő bírósága járt el a súlyos állam elleni bűnügyekben, majd utána a területileg
illetékes törvényszék (Bácskában a szegedi törvényszék) gyakorolta ezt
a jogkört a világháború idején. A honvéd bíráskodás alá tartozó ügyekben Dominich vilmos hadbíró vezetésével a budapesti honvédtörvényszék rögtönítélő bírósága járt el főleg október folyamán. ez az ún.
repülőbíróság számos halálbüntetést szabott ki 1941 novemberéig,
amikor a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága mint
ítélő bíróság vette át ezt a szerepet, egyszerűsített eljárásban, a hadra
kelt seregekre irányadó bűnvádi szabályok szerint. ez a szó valódi ér48
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temében nem rögtönítélő bíróság volt – amint e hatáskörben azok voltak a törvényszékek – a rögtönítélő és a rendes bíróság között helyezkedett el az eljárás rendjét illetően.
szombathelyi az ellene és társai ellen 1946-ban Újvidéken lefolytatott perben határozottan tiltakozott a vkf. bíróságának statáriális vagy
rögtönítélőként minősítése ellen. e bíróság jogi hátterét, értelemszerűen törvénykezési szervezeti, perjogi és anyagi jogi alapjait szombathelyi Ferenc 1946. évi népbírósági elítéltetésének felülvizsgálati eljárásában 1994-ben a legfelsőbb Bíróság törvényesnek találta a kor
törvényei és viszonyai figyelembevételével.
szombathelyi adatai szerint az 1941. őszi nyomozások során 2367
személyt tartóztattak le, ebből 1941. december elejéig 600 fő ügyét
vizsgálták ki. 1941. október 13-tól november 24-ig terjedő időben a
vezérkar főnökének rögtönítélő bírósága elé 342 személy ügye került,
s ebből 116 bűnösnek találtatott hűtlenség vádjában. Az így elítéltek közül 93 főt kötél általi halálra ítéltek, s 64 elítéltet ki is végeztek. A többiek
kegyelmet kaptak a vezérkari főnöktől.
A Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban utolsó oldalán 1944. január 12-i tárgyalás történéseként közli „Tárgyalásvezető ismerteti a Vkf.
bíróság Délvidéken hozott ítéletének számszerű adatait, ezek szerint: a
bíróság ítéletet hozott:
Zeintán 1941. november 7-én 10 ‘halálos ítéletet
Öbecsén 1941. november 8-án 12 halálos ítéletet és 10 fegyh.
Vácon 1941. november 28. és 29-én összesen ítéletet
Szabadikán 1941 november 14–15-én 24 ítéletet
Újvidéken 1942. január 15-én 14 ítéletet
Újvidéken 1942. január 16-án 8 ítéletet
Újvidéken 1942. január 14-én 10 ítéletet
Újvidékem 1941. december 15-én 14 ítéletet
Újvidéken 1941. december 17-én 6 ítéletet
Újvidéken 1941. december 16-án 10 ítéletet
Szabadkán 1942. március 27-én 18 ítéletet
Újvidéken 1941. december 13-án 11 ítéletet
Újvidéken 1941. nov. 21–22-én 26 ítéletet
Zomboron 1942. febr. 12–14-én 26 ítéletet
Szahadkán 1942. márc. 17–18-án 67 ítéletet
Óbecsén 1942. jan. 15-én 15 ítéletet
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Újvidéken 1942. jan. 27-én 7 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 22-én 7 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 23-án 10 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 23-án 9 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 28-án 12 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 29-én 7 ítéletet
Zomboron 1942. jan. 16-án 6 ítéletet stb. stb.”
A M. Kir. honvéd vezérkar főnöke bírósága nem rögtönítélő bíróságként, de egyszerűsített eljárási szabályokkal végig működött a visszacsatolás ideje alatt. 1941 tavaszán már voltak olyan jelentések, például
Újvidék közbiztonságáról, melyek szerint csetnik garázdálkodások, lövöldözések voltak a városban.
1941 őszén megalakult a sajkási kommunista partizáncsoport 58
fővel, az itt folyó szabotázsakciókat fegyveres összetűzések váltották fel.
A sajkás kerület vagy más néven titeli csajkás kerület a péterváradi
határőrvidék területéből kihasított szöglet neve volt, a Duna és a Tisza
összefolyásánál Bács-Bodrog vármegyében, mintegy közrefogva a két
folyó által. ezen a 1763–1873 között határőr kerületként szereplő területen szerb határőrök éltek nagyobb számban, de 1941-ben már vegyes lakosúnak számított. 1941 december 13-án Csurogon, 17-én Mozsoron volt halálos áldozattal és fogolyejtéssel járó partizán támadás
magyar objektumok ellen.
Karácsony előtt a csőregi csendőrőrsöt érte támadás. A kis létszámú
partizáncsoport aktívan tevékenykedett. elterjedt, hogy a Bánátból szivárognak be gyanús elemek azért is, mert ott a bácskai eseményekkel egy
időben német katonai tisztogatás zajlott. A bácskai polgári közigazgatás
nem tudott megbirkózni az ingatag közbiztonsággal, ezért a belügyminiszter kérte a katonai karhatalom kirendelését. ennek megfelelően a
csendőrség immár katonai támogatással és irányítással léphetett fel.
A helyi magyarok részvételével összegyűjtötték a gyanús egyéneket,
a szerb és zsidó lakosságot megbízhatatlanként, gyakorlatilag ellenségként kezelték.
Az ellenállás mértékének felbecsülése nem volt mentes túlzásoktól,
amint a bevonulásnál sem, ami azért is érthető volt, mert az állandó
fenyegetettség nem alaptalan tudata és érzése, feszült hangulat jellemezte a fegyveres erőket.
50
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A délvidéki razziasorozat
Az v. hadtest parancsnokának, Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagynak jelentései és hírszerzői adatok alapján szombathelyi Ferenc
vezérkari főnök 1942. január 5-én adott utasítást a sajkás vidék átkutatására. ezzel a délvidéki razziasorozat kezdetét vette, s tartott egészen
január 30-áig. A feladat a partizántevékenység megszüntetése volt, semmiképpen nem a békés lakosság törvénytelen kivégzésére irányult a vezérkari főnök parancsa. Mindazonáltal 1942. január 6-ára virradó éjjel
megkezdődött Csurog, Zsablya, sajkásszentiván, Dunagárdony és a
Tisza által határolt területen a nagyszabású átfésülés, amelyben a többségében civil áldozatok száma megközelítette a 2000 főt.
A sajkás 1. népfelszabadító osztag Bácskában a legtevékenyebb
partizán alakulatként szabotázsok és politikai akciók sorozatát hajtotta
végre december közepétől.
Megkíséreljük felsorolni azokat az eseteket, amelyekben ténylegesen
partizánokkal ütköztek meg a magyar karhatalmi alakulatok. Az ebben
az időben 8326 lelket számláló Zsablya nagyközség – a Tiszától 6 kmre, túlnyomórészt szerb lakossággal – háttere volt a partizán tevékenységnek. lakosai közül többen részt vettek részben a kommunista, részben a nacionalista szervezkedésben. 1941 nyarán indult csendőrségi
nyomozás adatai szerint mintegy 135 zsablyai lakos ellen indult bűnvádi eljárás kommunista szervezkedés gyanújával.
1941 végén Zsablya határában kb. 30–35 kommunista gyűlt össze
Divnin istván zsablyai lakos vezetésével. ennek fia, az elfogott Divnin
radivoly megmutatta a gyülekezők rejtekhelyét a csendőrnyomozóknak.
Január 4-én reggel 6 órakor indult el a karhatalmi csoport a Pusztajty
tanyához. e tanyán és környékén mintegy 30–35, három tizedre felosztott kommunista csoport működött, megfelelő lőfegyverrel felszerelve. Amikor az őrszem észlelte a felderítőosztag közeledését, arra 500
méter távolságból tüzelni kezdett. A határvadászokkal megerősített
csendőrjárőr és a partizánok között súlyos tűzpárbaj bontakozott ki.
51
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ezután az egyik kommunista tized a szálláson visszamaradt, a másik
két tized pedig a szállás mögötti nádasokba visszavonult. A Zsablya
környéki tanyán lévő fegyveres kommunistákkal január 4-én vívott tűzharc során kilenc csendőrreés tizenegy határvadászra tüzet nyitottak a
tanya megközelítése közben. A tüzet viszonozták, majd Csurog felé
szorította a fegyvereseket. A csendőrség részéről két halott, két súlyos,
egy könnyebb sebesült, a határvadászok részéről négy halott, hat sebesült volt. nyolc kommunista halott került elő, három személyt élve
fogtak el a korabeli jelentés szerint.
Miután a magyar karhatalmi csoport tíz határvadász, csendőr és két
polgári nemzetőr személyében megerősítést kapott, tovább üldözte a
kommunistákat. Az éj leple alatt a kommunista partizánok a nádasokban szétszéledtek és részben a Bánátba visszavonultak, részben a távolabbi tanyákon elbújtak.
A másik fegyveres összetűzés során 1942. január 14-én a Zsablya határában lévő sokicza-féle tanyán megbúvó Molnár Gyula és Csonkity
rádó kommunista elfogását kísérelte meg egy két csendőrből és öt
honvédből álló járőr.
A járőr Molnár Gyulát agyonlőtte, Csonkity rádót megsebesítette.
A harmadik összetűzés a partizánokkal sajkásgyörgye községnél
volt, ahol Gyitko Dusán és Miklós sándor kommunisták fegyveres ellenállást fejtettek ki. A két partizánt az odarendelt golyószórós raj és
tíz csendőrből álló karhatalmi erő agyonlőtte. A tisztogató művelet
szinte mindenütt úgy zajlott, hogy a kommunistagyanús elemekről
szerkesztett jegyzékek alapján a kutató járőrök a gyanúsnak tartott
egyéneket igazoltatás végett a községházára, vagy más erre alkalmas
helyre kísérték be. Az így őrizetbe vett személyeket jelentős számban
önbíráskodással kivégezték, illetve eltüntették.
A korabeli vizsgálat tényként állapította meg, hogy ezen a karhatalmi területen már megelőzőleg, 1941 decemberében igen alapos katonai ellenőrzés zajlott. Január 4-én és azután bebizonyosodott, hogy
nem is volt ezen a területen nagyobb számú fegyveres partizán. Tényként állapították meg azt is, hogy a január 4-i és az azt követő sajkásgyörgyei, valamint sokicza-tanyai kisebb jelentőségű összetűzésen kívül
nem voltak a karhatalmi csoportoknál harcok, s ezekben az esetekben
felderítés és elfogás céljából a karhatalmi erők használtak fegyvert eredményesen, de nem a partizánok támadtak.
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Utalunk az 1941-es bevonulás időszakára, amikor kivételes, nem jellemző eset volt Csőreg-Kisdobrovoljác településen. itt a magyar előőrs
összeütközésbe került egy visszavonuló jugoszláv alakulattal, tűzharc következett, s tragikus következményként a lakosság ellen súlyos megtorlást
alkalmaztak, mintegy 100–500 közötti áldozattal. erre a megtorlásra
volt állítólag válasz decemberben karácsony előtt a csőregi csendőrőrsöt
ért támadás, amely halálos áldozatokkal járt a csendőrség részéről. A támadás tetteseinek felderítésére irányuló nyomozásról feltételezi Bajnóczy
József tábornok, a vkf. helyettesének rendszeres délvidéki jelentéseinek
egyike, hogy ez vezetett volna a január 4-i partizán szervezkedéshez.
A tulajdonképpeni razzia Csurogon január 6-án reggel kezdődött azzal,
hogy csendőr és honvéd vegyes járőrök, mintegy 550 személyt előállítottak a község központjában lévő iskolaépületben és két magtárban, továbbá
kb. 40 főt a községháza egyik szobájában. Január 7-én este fél 8 tájban a
Zsablya felőli hombárban (magtárban) egy fogoly lekapott egy lámpát és
az egyik őr felé hajította. ezután a foglyok közül többen az ajtó felé tódultak, mire a kifelé igyekvőkkel szemben az őrség fegyverét használta,
golyószóró tüzét is megnyitotta. A lövöldözés hallatán a másik hombárnál
lévő őrség is tüzet nyitott. ennek következtében sokan meghaltak és megsebesültek. stépán lászló csendőr főhadnagy a tüzelés beszüntetésére
adott parancsot. ezalatt a községházán foglyul tartott személyeket az ottani őrség agyonlőtte. stépán csendőr főhadnagy távbeszélőn jelentette
az eseményeket Deák lászló honvédezredesnek a sajkás vidéki razzia felelős parancsnokának, majd személyesen is felkereste őt. Deák parancsa
az volt, hogy „megadtam a parancsot a főhadnagy úrnak, menjen haza és
nyom nélkül takarítson el mindent”. ezután stépán csendőr főhadnagy
visszatért Csurogra, ahol a még életben volt, valamint sebesült foglyokat
az őrséggel agyonlövette, s összesen 464 holttestet a Tisza-ágba szállíttatta
és a vízbe dobatta. Azt jelentette Báthory Géza csendőralezredesnek, hogy
a 464 személy jogos fegyverhasználat folytán halt meg.
Ugyanezen a napon horkay csendőr-alezredes a csendőr nyomozók
parancsnoka engedélyével Újvidékről Csurogra vittek 11 polgári egyént,
akiket oda szállításuk után az összegyűlt tömeg a nyomozók jelenlétében
agyonverte. ezen eseményeket meghaladóan tanyákon és házakban is
lőttek agyon a karhatalom tagjai polgári egyéneket. előfordult, hogy
csecsemőstől, gyermekestől egész családokat irtottak ki. Az ítélet meg53
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állapítása szerint „Csurogon ekképpen összesen 883 egyén tűnt el, akik közül
869 szerb, 13 zsidó és 1 magyar volt. Ezekből nem és kor szerint 662 férfi,
121 nő, 10 egyén 12 év alatti gyermek és 90 fő 60 éven felüli aggastyán”. 15
A történés részletes leírása azért is lényeges, mert az v. hadtest parancsnoka Deák lászlót példaként állította az újvidéki állomásparancsnoki
posztra általa rendelt Grassy József ezredesnek.
A folyamatosan csetnikekről szóló Bajnóczy-jelentések 1942. január
13-án partizán megjelölésre váltanak. Már a január 8-i 3-as jelentés szerint nagyszabású, Bánátból kiinduló, Újvidék irányú, jól előkészített
csetnik támadásról szól a híradás, mondván, hogy ezt hiúsította meg a
sajkás-kerületi tisztogatás. Bajnóczy altábornagy 13-án kelt jelentése
szerint a partizánok feltételezett célja a kommunista forradalom kirobbantása, a magyar és német lakosság kiirtása, a honvédségi, csendőrségi
és rendőrségi erők megsemmisítése, a Bácska elfoglalása és onnan kiindulva a Bánátra, majd az egész Balkánra kiterjedő akció volt. A történelmi adatok nem támasztják alá azt a feltételezést, hogy ilyen nagyszabású terv végrehajtására alkalmas erők lettek volna jelen abban az
időben a Délvidéken.
Összefoglalva az állapítható meg, hogy szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnöke a déli határ katonai
megerősítésére 1942. január 5-én razziát rendelt el. Újvidékre helyezte
a Grassy József vezérkari ezredes vezette zombori 15. gyalogdandárt,
Zsablyára helyezte a kiskunhalasi 20/i. gyalogzászlóaljat, ugyanakkor
a 2-es lovasdandár páncélozott gépkocsi századát karhatalmi célokra
pedig Deák lászló ezredesnek, a 9. gyalogezred parancsnokának rendelte alá. ily módon Grassy József lett Deák lászló közvetlen felettese,
míg a razziát végző karhatalmi erők egységes vezetését a vezérkar főnökének rendeletéből Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy a
szegedi v. honvéd hadtest parancsnoka látta el. A január 4-i említett
tűzharc miatt az v. hadtest parancsnokának utasítása alapján mintegy
100 határvadász, 150 csendőr, egy harckocsi és páncélkocsi zárta le
Zsablya, sajkásgyörgye, sajkásszentiván, Dunagárdony vonalát. Január
5-én Deák ezredes vette át a razzia irányítását, amikor a karhatalmi alakulatok felszámolták az említett partizáncsoportot. A partizánok létszámát 100–110 főre becsülték a katonai híradások, míg más források
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40 főről szólnak. A partizánosztag szétverése után január 6-án megkezdődött a terület tervszerű átfésülése és megtisztítása. A hírszerzői
adatok szerint, melyek a foglyokból kivett vallomásokon alapultak, a
görögkeleti karácsony napjára, január 6-ára tervezték a kommunista
felkelést, és tudni vélték, hogy a partizánoknak „utasításuk volt a német
és magyar lakosság kiirtására”. Az 1943–44. évi perről készült feljegyzés
szerzői szerint közvetve arra is következtetni lehetett, hogy összefüggés
volt a partizánosztag szétverése után lezajlott tisztogatás és ribbentrop
német külügyminiszter 1942. január 6-i budapesti látogatása között.16
ribbentrop ugyanis az egész magyar hadseregnek a keleti fronton
történő bevetését követelte a közös harc sorsközösségére hivatkozva.
Később Magyarországra érkezett Keitel vezértábornagy, a német véderő-főparancsnokság (oKv) főnöke, akinek látogatásakor készen volt
az újvidéki razzia terve.17
Bárdossy18 miniszterelnök a bizonytalan balkáni helyzetre hivatkozva, értelemszerűen a magyar haderő egy részének lekötöttségére
utalva igyekezett mérsékeltre inteni ribbentropot. ebben a szellemben
írta meg horthy január 10-én kelt levelét hitlerhez, melyben kérte,
hogy korlátozott csapatkontingenst küldhessen a keleti frontra. A vezérkari főnök bírósága előtt 1943. december 14-én indult ügyben
Fóthy ezredes, a vKF-2 hírszerző és kémelhárító osztály délvidéki kiküldöttje vallomásában azt mondja, hogy olyan utasítást kapott, mely
szerint: „országos érdekből bizonyítékot kell szolgáltatni arra, hogy a partizán lázadást a Bánátból irányítják”. A sajkás-kerületi razziáról Fóthy
által tett egyik jelentésben 1200–1500 áldozat szerepelt. ezt a levelet
a hadműveleti csoport főnöke, vörös János vezérőrnagy is látta, de látta
Újszászy istván vezérkari ezredes, a vKF-2 osztályának (később az államvédelmi Központnak) vezetője is. érdekes, hogy dr. Képíró sándor
szombathelyinek tulajdonítja azt a feljegyzést más összefüggésben,
amelyet valójában Újszászy eszközölt az előbb említett levélen, amikor
az áldozatok száma mellett azt a megjegyzést teszi: „Nem sok.”
hivatkoznunk kell a magyar hatóságok által 1942-ben és 1943-ban
lefolytatott vizsgálatokra, majd nyomozásra, amely Babós József hadbíró
ezredes vezetésével zajlott, továbbá figyelembe kell venni az 1943. december 14-én a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnöke bíróságán katona és csendőrtisztek ellen indított eljárás megmaradt adatait és az ezen
eljárás eredményeként meghozott ítéletet. ez az ítélet 1944. január 22-én
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kelt h448/43/118. számon, s a korábban lefolytatott vizsgálat és nyomozás más forrásból jelenleg elérhetetlen adataira támaszkodott.
Tartalmát – eltekintve számos elítélés koncepciós jellegétől – a benne foglalt tények, a felsorolt bizonyítékok, az eljáró bíróság okfejtése,
a szerkesztés módja, a katonai és jogászi szakszerűség követelményeinek
való megfelelés ismérveinek alapos mérlegelésével hitelesnek és tárgyilagosnak kell tekinteni. A Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének
bírósága, mint ítélő bíróság, lényegbevágó megállapításokat tett az újvidéki razziával kapcsolatban, annak előzményeiről, lefolyásáról és következményeiről.
A ténymegállapítások lényegesen gazdagították az újvidéki és tágabb
értelemben véve délvidéki karhatalmi és katonai műveletekről alkotott
képet, míg a levont jogi következtetések már nem a történet elválaszthatatlan részét alkotják, ezeket később tárgyaljuk. Az így megállapított
tényállás szerint Délvidék visszatérése után az e területen élő szerb lakosság kommunista érzelmű része a közrend és közbiztonság megzavarására törekedett. A szerbiai kommunista párt ottmaradt tagjainak
és vezetőinek irányításával zajló ellenállás arra irányult, hogy az 1941
júniusában kitört német–szovjet és magyar–szovjet háborúban a magyar honvédség és a német haderő helyzetét rontsák, a győzelem esélyeit gyengítsék.
A Belgrádban székelő „Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Partizán Osztagok Főparancsnoksága” már 1941-ben írásban és rádión mozgósította
a bácskai szerbeket, hogy pusztító szabotázs tevékenységet folytassanak. Az újvidéki kommunista központ, a párt tartományi bizottsága
sűrű hálózatot mozgatott, olyan szerveket, amelyek gyújtogatásokat,
vonatkisiklatást, hírközlési berendezések megrongálását és egyéb súlyos
bűncselekmények végrehajtását kísérelték meg. A hatékony magyar
nyomozó és rendvédelmi munka következtében a kommunista mozgalom irányítása 1941 végétől áttevődött a magyar szervek számára elérhetetlen Bánátba, illetve Belgrádba. A terv szerint a községenként megszervezett ún. kommunista harci-tizedekkel egyesülés céljából megfelelő
számú felfegyverzett partizán harcost csempésznek Bácska területére.
1941. december utolsó napjaiban a Bánátból 4–5 fő kommunista fegyveres érkezett Bácskába, ahol Zsablya és Csurog községek közötti tanyákon rejtőztek. Az így lappangó gócokhoz ezen községek lakosai
közül néhányan csatlakoztak, mintegy 25–30 főre tehető csoportba.
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Az előbbi tevékenység megakadályozása, a köznyugalom megóvása,
továbbá a rendfenntartás érdekében, 1942. január 4-től 30-ig terjedő
időben két kirendelt karhatalmi csoport működött. A szegedi v. honvéd hadtest Parancsnokság vezényelte ki a honvédségi alakulatokat, s
az egész állomány parancsnoka Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy volt.
Az első karhatalmi csoport a következő községekben ténykedett:
Zsablya, Csurog, Boldogasszonyfalva, sajkásgyörgye, sajkásszentiván,
sajkáslak, Mozsor, Tündéres, Dunagárdony, Titel, Alsó- és Felsőkabolon,
óbecse.
A második karhatalmi csoport 1942. január 21–22-én és 23-án Újvidéken működött. Az újvidéki razzia befejezése után ez a csoport
szenttamás, Turján, nádalja, Bácsföldvár, Petrőc és Kis-Zács községekben folytatta tevékenységét. ezen csoport parancsnoka Grassy József,
akkor ezredes volt, míg a sajkás-kerületben az előzőekben felsorolt községekben működő csoport felelős parancsnoka Deák lászló ezredes.
A második, Grassy József ezredes vezetésével zajlott karhatalmi ellenőrzés elsőrendű és fő célpontja Újvidék városa volt. Újvidék városa
több, mint 60 ezer lakosának kétharmad része magyar, a kisebbség túlnyomórész szerb, német és zsidó lakosság volt. Még kisebb számban
oroszok, ruszinok, horvátok és szlovákok is voltak a városban.
1941. január 12-én Feketehalmy-Czeydner altábornagy az egységes
karhatalmi erők parancsnoka arról tájékoztatta Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisztert, Bartha Károly honvédelmi minisztert és szombathelyi Ferencet, a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökét, hogy
Dél-Bácskában a partizánok Újvidékre húzódtak és így indokolt és
szükséges a razzia kiterjesztése a városra. A megbeszélésen erről döntöttek, s a döntésről a belügyminiszter a minisztertanácsot is értesítette. A minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. Az 1944-es ítélet
megállapítása szerint dr. Bárdossy lászló akkori miniszterelnök hozzájárulásával dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter megkeresésére vitéz szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Magyar Királyi
honvéd vezérkar főnöke 1942. január hó 15.-én kelt 4089/eln. i.1942. számú rendeletével a tisztogatási műveletet Újvidék városára és
környékére kiterjesztette. A művelet irányítását, illetve végrehajtását
az v. hadtest parancsnokára bízta. A honvéd vezérkar főnökének rendelete a következőket tartalmazza:19
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ismételten megjelenik a vezérkar főnökének tulajdonítva a „tisztogatást
és megtorlást rendelek el” formula. ezt írja nyolcvanas években kelt visszaemlékezésében dr. Képíró sándor is, és ezt a kifejezést használja a Fővárosi Bíróság 2011-ben kelt ítélete. ehhez képest az előbb idézett rendelet
szövege megközelítőleg, de nem pontosan ezt a kifejezést használja, sőt
teljes összefüggéseiben szemlélve semmiképpen nem értelmezhető úgy,
hogy felfüggesztette volna az irányadó honvédségi szolgálati szabályzat
vagy a csendőrség szolgálati utasítása rendelkezéseinek a hatályát.
Tényként nyert megállapítást az, hogy Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy 1942. január 18-a előtt a M. Kir. honvéd vezérkar
főnökétől azt a szóbeli rendelkezést kapta, hogy a razzia alatt fegyveresen ellenálló vagy támadó kommunistákkal szemben szabad fegyvert
használni, az engedelmeskedő kommunista-gyanús egyéneket le kell
tartóztatni és a bűnvádi eljárás lefolytatása céljából a honvéd vezérkar
főnöke bíróságának kell átadni. Feketehalmy-Czeydner Ferenc a honvéd vezérkar főnökének hivatkozott írásbeli és említett szóbeli rendeletére tekintettel a tisztogatási műveletnek Újvidéken és környékén
való végrehajtása céljából írásbeli intézkedéseket adott ki. intézkedéseit
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1942. január 18-án 1402. és 1300/eln. i.-1942. sz. v. honvéd „hadtestparsági” rendelet néven adta ki.20

Az újvidéki razziára vonatkozó rendelet d.) pontja szerint a karhatalmi
parancsnokok a közigazgatási hatóságokkal együttműködve járjanak
el, ahol ezt ezek feltétlen államhűsége és magyar nemzeti szempontból
való feltétlen megbízhatósága lehetővé teszi.
A hadtestparancsnok tehát a közigazgatási hatóságokkal való
együttműködést nem tartotta feltétlenül követendőnek, megnyitotta
a lehetőséget arra, hogy együttműködés nélkül is végrehajtható legyen
a karhatalmi művelet. A végrehajtó közegek jelentős részben eszerint
jártak el.
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beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:24 Page 61

A második rendelet a tisztogató műveletnek városokban, nagyobb községekben való végrehajtására is vonatkozott, tehát Újvidéken és másutt
történő karhatalmi műveletekre. Az utóbbi rendeletet a karhatalom
minden alosztály parancsnokának is kiadták. e rendelet 1. pontja titoktartást ír elő oly módon, hogy „polgári vezető senki sem tudjon a
dologról”. A 44-es ítélet megállapítja, hogy a hadtest-parancsnok e rendelet 1. pontjának a polgári vezetőket a tájékoztatásból kizáró rendelkezésével megsértette a honvéd vezérkar Főnökének együttműködésre
szóló rendeletét, ily módon szembehelyezkedett az érvényben lévő karhatalmi jogszabályokkal és az elöljáró parancsnok határozott utasításával. Ugyanakkor helyesen értelmezte a vezérkari főnökének rendeletét,
mert ő is elrendelte annak szellemében, hogy csak fegyveres támadás
vagy szökés, tehát az érvényes és törvényes előfeltételek megléte esetén
szabad fegyvert használni. hangsúlyozta a magántulajdon sérthetetlenségét és egyéb olyan követelményeket, amelyeknek megtartása meggátolta volna az önbíráskodást, fosztogatást, tömeges emberölést.21
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A hadtestparancsnok január 19-én szenttamáson értekezletet tartott,
amelyen Grassy József, Deák lászló karhatalmi parancsnokok, esső
Miklós alezredes, littomericzky vk. alezredes és vasvári vk. alezredes
vettek részt. A hadtestparancsnok tájékoztatta Grassy ezredest az újvidéki razzia tervéről és az előbb ismertetett rendeleteiről, továbbá a
karhatalmi erők rendeltetéséről. Közölte, hogy a karhatalmi műveletek
Újvidéken való végrehajtásával Grassy József ezredes csoportját bízza
meg, azzal, hogy a razzia végrehajtásánál a zsablyai és csurogi események ismeretében a Deák lászló ezredes által már bevezetett és bevált
módszer szerint járjon el. egyidejűleg meghagyta Grassy ezredesnek,
hogy Újvidék főispánját és polgármesterét a megtartandó razziáról
csak annak megkezdése után értesítse.
A hadtestparancsnok 1942. január 20-án 1443/eln. i.-1942. szám
alatt további rendeletet adott ki Grassy József ezredeshez és Deák
lászló ezredeshez címezve, mint karhatalmi csoportparancsnokokhoz.
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Az értekezlet után Grassy József ezredes Újvidékre utazott, ahol a
részt vevő csapatok parancsnokai, az újvidéki rendőrkapitányság vezetője, dr. Zombori Gyula rendőrfőtanácsos, Tallián József rendőr-főfelügyelő, valamint Báthory Géza csendőr-alezredes, az Újvidéken igénybe
vett különböző csendőr alakulatok területi osztályparancsnoka, a térségben működő csendőr karhatalmi erők szakelőadója, legmagasabb
rangú elöljárója, Gaál lajos csendőr-őrnagy, az Újvidéken alkalmazott
csendőrökből és honvédekből alakított kutató, gyűjtő-, valamint kísérő
járőröket és ezen járőrökből felállított járőrcsoportokat irányító csendőrtiszteket ellenőrizni és törvényszerű eljárásra utasítani hivatott parancsnok, Fóty Ferenc csendőr-alezredes, a vezérkar hírszerzés és kémelhárító osztályának helyi képviselője, vkf.2 D alcsoportjától a délvidéki
kommunista mozgalom nyomozásának irányítása céljából kirendelt
szakközeg, és horkay József csendőr-alezredes, mint a központi csendőrnyomozó parancsnokságtól Újvidékre, Zsablyára és ezek környékére
kiküldött csendőrnyomozók parancsnoka, mint a karhatalomban résztvevő csendőr alakulatok parancsnokai előtt eligazítást tartott. ezen az
eligazításon Grassy József nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem szabályszerű razziát szándékozik végrehajtani, hanem – utalással a zsablyai
és a csurogi karhatalmi munkálatok eredményére – Újvidéket is alaposan meg akarja tisztítani. elrendelte, hogy Gaál csendőrőrnagy és Tallián József rendőr főfelügyelő készítse el a razzia tervet.
A razzia-terv elkészítése után Grassy ezredes január 20-án 136/kt.1942. számon írásbeli karhatalmi parancsot adott ki a razzia lefolytatására vonatkozó részletintézkedésekkel. Parancsa a következő szöveggel jelent meg:22
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Grassy József honvéd ezredes állomásparancsnok január 20-án kiadott
írásbeli karhatalmi parancsát, mely a razzia lefolytatására vonatkozó
részletes eljárást és intézkedéseket foglalta össze, a következők kapták
meg: a Folyamőrség parancsnoka, a 16-os határvadász Zászlóalj, a v.
Kerékpáros Pótszázad, a Magyar Királyi repülő Műszaki osztály,
Csendőriskola, Csendőr nyomozó osztály, az Újvidéki Kémelhárító
Kirendeltség vezetője és az Újvidéki rendőrkapitányság. Az Újvidéken
jelenlévő, karhatalmi feladatokat ellátó erők a következők voltak:
Az 1945. évi és azutáni szerbiai nyomozati iratok abban a tekintetben
forrás értékűek, hogy – nyilván az ottani nyomozó hatóságnak átadott
magyarországi iratok alapján – megállapítják a jelen volt katonai egységek körét. ezek figyelembevételével is abban az időben, Újvidéken a
következő alakulatok lehettek, ill. voltak jelen:
Újvidéki 16. magyar királyi határvadász zászlóalj,
Újvidéki m. kir. folyami flotta ii. folyamzár zászlóalj
Újvidéki m. kir. honvéd kerékpáros zászlóalj,
Újvidéki m. kir. repülő osztag,
Kiskunhalasi m. kir. 20. gyalogezred 20/i.és 20/ ii. zászlóalja,
szegedi m. kir. 5. utászezred 5. zászlóalja,
M. kir. v. árkász tábor, kir. csendőrség szegedi v. csendőrkerület
keretében a M. kir. csendőriskolák makói, újvidéki és szekszárdi
egységei,
Újvidéki m. kir. rendőrség állománya.
Újvidéken az általunk ismert adatok szerint az 5000–5500 főből álló
karhatalmi erőn belül jelen volt a Makói Csendőriskola állománya, a
szekszárdi Csendőriskolától dr. Zöldy Márton csendőr-főhadnagy parancsnoklása alatt egy szakasz, és az Újvidéki Csendőriskola részéről
egy bizonyos létszámú állomány.23
A Gaál lajos csendőrőrnagy és Tallián rendőr-főfelügyelő által szerkesztett razzia-tervezet szerint a házkutatásokat 240 kutató járőr foganatosította. ebből 150 csendőr, 90 rendőrjárőr volt. A kutató, azaz
igazoltató járőrök tehát részben csendőrökből, részben rendőrökből,
valamint az ezekhez rendelt honvédekből alakultak meg oly módon,
hogy a járőrbe két csendőr vagy két rendőr mellé két vagy három honvédet osztottak be. Járőrvezető csak csendőr vagy rendőr lehetett, aki
a házkutatásokat foganatosította. A melléjük beosztott csendőr, rend70
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őri, illetve honvéd állományú személyek az ő személyi biztonságukat
szolgáló ténykedést végeztek.
Gaál lajos csendőr-őrnagy, aki megfelelő helyismerettel is rendelkezett, mert az Újvidéki Csendőriskola parancsnoka is volt, a kutató
járőrök kötelmeit külön szabályozta írásbeli intézkedésben. e szerint
a kutatást a járőrvezető végzi, segédkezik a járőrtárs. Azokat a személyeket, akiket el kell fogni és a fogolyátvevő járőrnek át kell adni, a járőrvezető jelöli meg. ez a szabályozás a csendőrség szolgálati utasításának megfelelő rendelkezésével összhangban volt, mert a szervezeti
és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (szut) a járőrvezetőt
jogosította fel a hatósági közeg jogosítványaival.24
Az írásbeli intézkedés szerint a járőr csendőr tagjai lőfegyvert kötelesek
használni azokkal szemben, akik a járőrrel támadólag szembeszállnak,
a járőrt megtámadják, vagy akik szöknek. A járőr honvéd tagjai akkor
használnak fegyvert, ha a járőrt fegyveres támadás éri. ez utóbbiak
fegyverhasználatáért a járőrvezető felelős. A foglyokat a járőrvezető
utasítása szerint fogolyátvevő járőrnek kellett átadni egy-két szavas írásbeli jegyzet kíséretében, a fogoly nevének és az elfogás okának feltüntetésével. A kutató járőrökön kívül úgynevezett gyűjtő és kísérő járőrök
is voltak. A kutató járőröktől átvett foglyokat a gyűjtő járőrök egy közeli gyűjtőhelyen összpontosították, ahonnan azokat a kísérő járőrök
megfelelőjegyzettel a leventeotthonban volt igazoló bizottságnál lévő
őrséghez kellett, hogy kísérjék.
Gaál lajos csendőrőrnagy a cs.őr kutató járőrök kötelmeit a következőképpen szabályozta:25

71

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:25 Page 72

72

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:25 Page 73

A csendőrök által vezetett kutató járőröket Gaál csendőrőrnagy, míg
a rendőrök által vezetett kutató járőröket Tallián rendőrfelügyelő irányította. A járőrök csoportokba voltak beosztva úgy, hogy egy csoportba 10–12 csendőrjárőr tartozott, míg a rendőröknél kevesebb járőrből állott a csoport. Az egyes járőrcsoportok irányítását és ellenőrzését
egy csendőr- vagy egy rendőrtiszt végezte, aszerint, hogy milyen volt
a járőr összetétele.
nem volt megállapítható, hogy kit, mikor és melyik járőr adott át
az igazoló bizottsági őrségnek, mert fogolyátadási jegyzőkönyv egyetlenegy sem maradt meg. ezek megőrzéséről Gaál lajos csendőr őrnagy,
Báthory Géza csendőralezredes és horkay József csendőralezredes, valamint dr. vitéz Kun Bertalan alezredes lett volna köteles gondoskodni.
A kutató, gyűjtő és fogolykísérő járőrök ellenőrzésével megbízott csoportok parancsnokai a csendőrség részéről dr. Kun imre csendőr-főhadnagy, dr. Csák József csendőr-főhadnagy, Budur Károly csendőr-főhadnagy, dr. nemes Kacskovics Balázs csendőr-főhadnagy, dr. Képíró
sándor csendőr-főhadnagy, Gerencséry Mihály csendőr-főhadnagy és
dr. Zöldy Márton csendőr-főhadnagy, továbbá Jakabos istván csendőrszázados, és az első két napon szentpály-Gavallér Kálmán és vicsai
endre csendőrzászlósok voltak.
1942. január 20-án az esti órákban a báni palotában Gaál lajos csendőr-őrnagy tájékoztatta a felsorolt csendőrtiszteket feladatukról. Megismételte a Grassy József által azt megelőzően tartott eligazításokon
kifejtett irányelveket. nyomatékkal hangoztatta, hogy Újvidéken nem
szabályszerű razziát fognak tartani, hanem kifejezetten tisztogatást kell
végrehajtani. ezzel állításainak alátámasztására a felsőbbség ilyen kívánságára, sőt parancsára hivatkozott. szavaiból a jelen lévő csendőrtisztek arra következtettek, hogy a razzia végrehajtása alatt jogtalan
fegyverhasználat alkalmazható, sőt ilyen fegyverhasználatok alkalmazása kívánatos.
A jelenvoltak közül dr. Kun imre és dr. Képíró sándor csendőr-főhadnagy aggályát fejezte ki a razzia ilyen végrehajtása iránt. Kérték,
hogy az írásbeli karhatalmi rendelettől eltérő szóbeli meghagyást Gaál
őrnagy nekik külön írásban is adja ki. Gaál őrnagy hangoztatta, hogy
ez a rendelet felülről jött, ő sem kapta írásban a parancsot, ezért nem
adja ő sem írásba.
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Az 1944. évi ítélet azt is megállapítja, hogy a csendőrtisztek Gaál
őrnaggyal az újvidéki razziának a bekövetkezett módon való végrehajtására szövetkeztek, s ezáltal bűncselekményt követtek el. ezt a megállapítást az ítélet alapján nem tarthatjuk megalapozottnak. Bizonyíték
erre nemcsak dr. Képíró sándor felmentése a háborús bűntett vádja
alól 2011-ben, hanem Gerencséry Mihály főhadnagy felmentése is.
Meg kell jegyezni, hogy az ítélet rövidesen hatályát veszítette később
részletezendő okokból. ezért ezekhez a megállapításokhoz nem fűződik
jogkövetkezmény. Az 1945-ben és a következő években végrehajtott
népbírósági jellegű felelősségre vonások során a vádlottak bűnösségét
ezen 1944-es terhelő megállapításra tekintet nélkül megállapították a
később eljáró, alkotmánysértően működő bíróságok.
Január 21-én reggel 5 órakor Gaál lajos csendőrőrnagy és Jakabos istván csendőrszázados a csendőrlegénységet, illetve a járőrvezetőket, valamint a csendőrtiszteket eligazította, megfelelő utcajegyzékkel együtt
átadta nekik a kutató, gyűjtő és kísérő járőrök kötelmeit szabályozó,
előbbiekben ismertetett írásbeli utasításait. A rendőrlegénységet és rendőrtiszteket Tallián rendőr-főfelügyelő ugyanaznap reggel igazította el.
A razziatervezet szerint Újvidéket három részre osztották. Megállapították, hogy 21-én, 22-én és 23-án mely városrészeket kell átkutatni.
Az átkutatás a város külső felétől befelé haladt, s végül 23-án Újvidék
belvárosi része került sorra.
Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy január 20-án Újvidékre
érkezett, neki Grassy József ezredes a razzia végrehajtási tervet jelentette, azt ő jóváhagyólag tudomásul vette. hivatalos helyisége, egyben
harcálláspontja a levente-otthonban volt. Január 21-én reggel Grassy
József ezredes a hadtestparancsnokságtól eredő következő hirdetményt tette közzé a polgári lakosság magatartási szabályainak meghatározására:26
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A leventeotthonban az igazoló bizottságot dr. vitéz Kun Bertalan alezredes, az újvidéki kémelhárító kirendeltség vezetője szervezte meg. A bizottságba bevonni tervezte Csiricsics irinej görög-keleti szerb püspök helyettesét, valamint Popovits l. Milán országgyűlési képviselőt, továbbá
két németet és nyolc magyart. Popovits l. Milán nem tartózkodott Újvidéken, ezért helyette Pandurovits György fakereskedőt vonták be a bizottságba, a németajkú lakosság részéről Gaus Győző ügyvédet és egy név
szerint meg nem állapítható egyént jelöltek. A magyarok közül nagy
Antal városi tanácsnok, dr. léh Tibor kir. közjegyző, dr. Wagner Péter
ügyvéd, szőke Károly selyemgyáros, Tómann sándor lapszerkesztő és néhány más személy szerepelt. A felelős dr. vitéz Kun Bertalan a bizottság
tagjainak nevét később már nem tudta felsorolni, s a bizottság elé állítottak adataival sem rendelkezett. Az előállított személyekről névjegyzéket
nem vettek fel, illetve ezt állították. Az igazolt egyéneknek igazoltatásukról igazolványt nem adtak, így egyesek háromszor-négyszer is visszakerültek a leventeotthonba. Az igazoltatottaktól értéktárgyakat oly módon
vettek el, hogy nem jegyezték fel sem a tulajdonost, sem a beszolgáltató
járőr nevét. A razzia harmadik napján már nagyon sok pénzt, arany-ezüst
és más értéktárgyat vittek be, melyeknek tulajdonosait már később nem
lehetett azonosítani. Amint a bíróság megállapította, az írásbeli parancsokkal ellentétben a razzia kezdetétől tervszerűen és folyamatosan történt értéktárgyak elvétele, s a vagyonfosztás a kivégzendők és kivégzettek
teljes levetkőztetéséig fokozódott. Ugyanakkor kémgyanús egyént egyetlen alkalommal sem vettek őrizetbe, noha a helyszínen ebből a célból tartózkodott dr. vitéz Kun Bertalan és renkey Albert alezredes mint az v.
honv. hadtest kémelhárító osztályának közegei.
A razzia megkezdéséről dr. Fernbach Péter főispánt és dr. vitéz nagy
Miklós polgármestert nem értesítették előzetesen, a főispán csak január
21-én éjjel Budapestről Újvidékre történt hazaérkezése után, a polgármester is csak 21-én reggel szerzett tudomást a razziáról. A razzia első
napján déltájban Gaál lajos csendőr-őrnagy az akkor hozzá beosztott
Zergényi Pál kapitányt a folyamerőknél megbízta, hogy a Duna-parton
kivégzésekre alkalmas helyeket szemrevételezzen. Így Zergényi kiment
a Duna-partra, majd a strandra, ahol Korompay Gusztáv főhajónaggyal,
helyi parancsnokkal találkozott. Közölte Korompayval, hogy Gaál csendőrőrnagy utasítása szerint a leventeotthonból polgári egyének fognak
a strandra érkezni, s azokat őrségével azonnal lövesse agyon. evégből
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meghagyta Korompaynak, hogy az őrséget erősítse meg. Még aznap éjjel
éjféltájban egy vegyes járőr tizenöt egyént szállított az újvidéki strandra,
akiket Korompay Gusztáv őrségével agyonlövetett és hullájukat a vízbe
dobatta. Másnap délután hasonlóképpen újból főbe lövetett öt férfit.
Január 21-én este Grassy József ezredes a kutatások befejezésével alparancsnokainál eligazítást tartott, kifogásolta a kordon pongyolaságát. Január 21-én az v. hadtest parancsnoka 1444/eln. i.-1942. szám
alatt a M. Kir. honv. Miniszterhez, továbbá a honvéd vezérkar Főnökéhez és a iii. hadsereg parancsnokához helyzetjelentést terjesztett fel.
ebben jelentette, hogy Újvidék megtisztítása aznap 6 órakor megkezdődött, különös esemény nem fordult elő.
A razzia második napján, január 22-én reggel Gaál csendőrőrnagy
jelentette Grassy József ezredesnek, hogy a csendőrkutató járőrök munkájukat megkezdték, megemlítette azt is, hogy a csendőrök nem ismerik Újvidéken a gyanús egyéneket. Gaál őrnagy ezután horkay csendőralezredestől és dr. vitéz Kun Bertalantól, valamint a rendőrségtől
beszerezte a gyanús egyének jegyzékét és azokat még aznap, 22-én este
vagy 23-án reggel továbbította a járőrcsoportokat irányító csendőrtisztekhez és járőrvezetőkhöz.
22-én Gaál csendőrőrnagy 20/kt.-1942. szám alatt jelentette Grassy
József ezredes városparancsnoknak, hogy kb. 26 egyént lőttek főbe.
eme jelentésében nem részletezte, hogy ezeket mikor, hol és miért lőtték agyon. 22-én este Grassy ezredes az alárendelt parancsnokokkal
így a csendőr- és rendőrtisztekkel is megtartotta napi eligazítását. ennek során közölte, hogy sem ő, sem a hadtest parancsnoka nincs megelégedve a razzia eddigi eredményeivel. Az igazoltatásokat feszesebben,
erélyesebben és szigorúbban kell foganatosítani. Az eligazítás alatt átment Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagyhoz, majd visszatérve
újból hangoztatta, hogy a hadtestparancsnok az eredménnyel nincsen
megelégedve, egyben közölte ama parancsát, hogy erélyesebben járjanak el. nyomatékosan hangsúlyozta, hogy amennyiben a kordonon
polgári egyének átjárkálnak, az utcákat végig kell golyószórózni, és az
ablakokból leselkedő polgári egyéneket le kell lőni.
ilyen értelemben tartott eligazítást a csendőrtiszteknek Gaál lajos
csendőrőrnagy is. Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy 22-én
délben dr. Zöldy Márton csendőr-főhadnagy előtt kijelentette, hogy
nemzeti becsületünkről van szó, és a razziának megtorlás a célja, to79
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vábbá kérdésre válaszolva elmondta, azt akarja, hogy hullák is legyenek.
A nevezett csendőr-főhadnagy ama kérdésére, hogy mi lesz, ha másnap
ezek után hullák lesznek az utcán, azt válaszolta, hogy „azt is akarja,
hogy hullák legyenek”. e cél elérése végett littomericzky vezérkari alezredes Fóti csendőr-alezredes, Zöldy csendőr-főhadnagy, és Duska Alajos csendőr-főhadnagy közreműködésével aznap éjjel a báni palota
előtt egy lövöldözéssel és kézigránát-dobálással párosult műcsatát rendeztetett, hogy a legénység hangulatát felfokozza. valójában a nem sebesült csendőröket a reggeli eligazításkor 23-án dr. Zöldy Márton a
csendőrlegénység előtt mint sebesülteket fogadta és ily módon igyekezett fokozni a járőrök öldöklési kedvét.
Dr.Babós József tanúként vallotta a Feketehalmy-Czeydner ellen
folyt népbírósági perben 1946. május 21-én:
„A razzia második napján este 8 órakor táviratot kapott Szombathelyi
Ferenctől a vádlott, amelynek lényege az volt, hogy értesüléseik szerint
Újvidé-ken atrocitások történtek, azokat személyes felelőssége mellett szüntesse meg, és a törvények és a felsőbbség rendeleteinek szerezzen érvényt.
Este 10 órakor válaszolt táviratilag Feketehalmy-Czydner Ferenc és valótlannak minősítette a budapesti táviratban foglaltakat és kérte, az informátr megnevezését, hogy ellene eljárhasson. Ezen a napon körülbelül
53 csecsemőt öltek meg.”
Feketehalmy-Czeydner az 1943–44. évi perben 1943. december 14-én
elmondta, az iratot felmutatva, hogy a vezérkari főnöktől 1942. január
22-én este a következő írásbeli rendelkezést kapta „4089/I. 42. Vkf rendelkezés: A BM felkérésére ne legyen vérengzés, indokolatlan kegyetlenkedés, feltétlenül a közigazgatási hatóságokkal egyetértésben, járjanak el.
7/d. a közigazgatással egyetértően járjanak el, amennyiben ezek megbízhatók.
c. anyakönyvezés módja, eltemetés törvényesen.
Vagyonelkobzás lehető legyen!” 27
Több vkf.-rendelet is volt. Az 1944. évi ítélet szerint a razzia második
napján, január 22-én 19 óra 35 perckor a honvéd vezérkar főnöke igen
sürgős és bizalmas személyre szóló géptávirati rendeletben Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagyot nyomatékosan figyelmeztette,
hogy a miniszterelnökhöz beérkezett jelentések szerint a tisztogatások
során a karhatalom kegyetlenkedik és állítólag iskolás gyermekeket is
80
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megölnek. ezért határozottan utasította a vKF részéről kiadott rendelkezések szigorú megtartását, melyek szerint a kegyetlenkedések és
a vérengzések elkerülendők.
A vezérkari főnök említett intézkedése összefüggésben lehetett Bajcsy-Zsilinszky endre országgyűlési képviselő tiltakozásával. ő Popovits
l. Milán éppen Budapesten tartózkodó szerb képviselőtől és Deák leó
zombori főispántól értesült a délvidéki eseményekről, különösen a zsablyai
vérengzésről. ezért január 21-én levélben fordult Bárdossy lászló miniszterelnökhöz, hatékony intézkedést sürgetve. Bárdossy másnap, 22-én délután fogadta Bajcsy-Zsilinszkyt, intézkedést ígért, ami bizonyára összefüggésben volt a vezérkari főnök aznap esti géptávirati rendeletével.28
erre a rendeletre a hadtestparancsnok 22 óra 15 perckor 1455/n.
i.–1942. szám alatt géptáviratban válaszolt. A gyermekek elleni atrocitás
vádját kifejezetten visszautasította. Január 23-án a hadtestparancsnok
1457/n.i.-1942. szám alatt rendeletben úgy intézkedett, hogy: „a miniszterelnök úrhoz érkezett feljelentés szerint a partizán mozgalom leverése
során előfordult volna egyes gyermekek »meggyilkolása«. Ezt nem tudom
elhinni… A jövőben is tartózkodjék mindenki az ilyen kegyetlenkedésektől,
még akkor is, ha a gyermek okot adott volna az ellene való fellépésnek.”
ez a rendelet a Grassy karhatalmi csoporthoz január 23-án 16 óra
45 perckor, a tömeges kivégzések megtörténte után érkezett be.
Tényként állapította meg a későbbi vizsgálat a 44-es ítélet szerint, hogy a
vKF távirati rendeletének vétele után január 23.-án Újvidéken ötvenhárom gyermeket, január 26. és 27-én óbecsén két gyermeket végeztek ki.
A hadtestparancsnokság január 23-án reggel 8 órakor a honvédelmi miniszternek, a honvéd vezérkar főnökének és a iii. hadsereg parancsnokságának 1456/n.i.–1942. számon helyzetjelentést adott: „Vitéz Grassy
vk. ezredes csoportja Újvidék átfésülését ma, azaz I. 23.-án be fogja fejezni.
A városban teljes a csend és a nyugalom. Az éjjel csak a dunai berkekben volt
lövöldözés és kézigránátharc rejtett partizánok és csendőrök között. Több
partizán életét veszítette. […] Rémhírekkel szemben megállapítható, hogy a
gyermekekkel szemben erőszakoskodások nem fordultak elő. […]
Igazolásra előállítottak száma eddig a 3500 főt már meghaladta. A nagy
hidegben 21 fagyás, ezek közül egy harmadfokú fordult elő. Az ellátás kifogástalan, a csapatok hangulata kitűnő. Saját veszteség 6 csendőr sebesült
ellenséges kézigránáttól.”
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ennek, valamint az eligazításokon elhangzottaknak az 1944. évi ítélet
szerint az lett az eredménye, hogy a razzia 3. napján a karhatalmi erőkhöz tartozó honvéd és csendőr egyének tömeges kivégzéseket hajtottak
végre. ilyen tömeges kivégzések az újvidéki atlétikai klub sportpályáján,
a szerb temetőben, közvetlenül a Duna-parton a Bárdossy utca végén,
a strandfürdő területén, a Kossuth lajos utcában, a Pirosi utcában, a
laktanya utcában, a szent János téren és különböző helyeken, lakásokban, házak udvarán, nyílt utcákon történtek.
Január 23-án a kutatójárőrök által utcára kísért és a gyűjtőjárőröknek átadott, majd pedig a kísérőjárőröknek továbbított személyeket a
Kossuth lajos utca 49. és 61. számú házak előtt gyűjtötték össze, amikor kb. 10 óra tájban ezen a gyűjtőhelyen egy kézigránát robbant. A kézigránátrobbanás kiváltotta pánikban a járőrök az utcán lévő polgári
személyekkel szemben fegyvert használtak, majd berohantak a házakba, ahol számos személyt a lakásban vagy a ház udvarán is agyonlőttek.
Az utcára vezetettekkel úgyszintén végeztek. e fegyverhasználat folytán a Kossuth lajos utcában kb. hetvenhét polgári egyén lelte halálát.
nem folytatjuk az 1944. évi ítélet által részletezett események további
leírását.
A pontról pontra felsorolást mellőzve szólunk az Újvidéki strand
területén végrehajtott kivégzésekről. A strand 1942. január 21–22. és 23.
napján a Duna közepe nem volt befagyva, jég csak a parton volt kb.
40–50 méter szélességben. A razzia első napján, január 21-én, amint
említettük, éjfél tájban a strandon tizenöt egyént, 22-én pedig öt férfit
lőttek agyon. Január 23-án, főként 10 órától kezdve csendőr és honvéd
vegyes járőrök tömegesen kísértek polgári egyéneket a strandra, akiket
négyesével egymás mögötti sorokban helyeztek el.
A kivégzéseket a strandra vezényelt őrség parancsnoka, Korompay
Gusztáv főhajónagy, a M. Kir. i. Folyamzár Zászlóalj tisztje irányította.
A kivégzéseknél közreműködött tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek
a pallótól jobbra vagy balra töltött fegyverrel felállottak, és midőn a
kivégzendőket a palló végéig felvezették, felváltva vagy egyik, vagy másik lőtt. Amikor délután 4 óra tájban Korompay főhajónagy azt észlelte, hogy nemcsak csendőrjárőrök, hanem honvédek is önállóan hoznak
polgári személyeket anélkül, hogy erről neki jelentést tennének, megkérdezte ezeket a honvédeket, hogy honnan hozzák a polgári személye82
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ket. erre a honvédek azt jelentették, hogy célszerűnek vélték a leventeotthon helyett egyenesen a strandra előállítani a kísért személyeket kivégzés céljából. ekkor Korompay főhajónagy a további kivégzéseket
beszüntette úgy, hogy azokat, akiket már levetkőztettek vagy bent voltak a strandon, még agyonlövette.
eközben a strandra érkezett Fülöp József vezérkari őrnagy, akinek
Korompay főhajónagy jelentést tett a helyzetről. Mindketten gépkocsiba ültek, s a leventeotthonban felkeresték Grassy József ezredest, állomásparancsnokot, akinek Fülöp vezérkari őrnagy jelentette a történteket és további utasításokat kért.
ekkor Grassy József azt a parancsot adta, hogy a strand előtti csoportot igazoltatásra a leventeotthonba kísértesse át. ezt követően Korompay főhajónagy visszament a strandra és az ott várakozó, szóban
lévő egyéneket járőreivel a leventeotthonba kísértette.
A razzia megszüntetéséhez és a hatszáz ember megmeneküléséhez
hozzá tartozik renkey Albert alezredesnek az v. hadtest kémelhárító
osztályvezetőjének vallomása a budapesti megyei bíróságon 1953. szeptember 25-én, az ellene és társai ellen háborús bűntett, elsősorban az
újvidéki razziában elkövetett cselekmények miatt 0343/1953. sz. folyó
bűnügyben:
„A harmadik napon szintén folytak az igazoltatások. Ebéd után az
előcsar-nokba bejött egy tizedes és odaszólt egy őrmesternek, hogy megint
visznek le egy 600 főből álló csoportot a Dunára. Erre odahívtam a tizedest s megkérdeztem, hogy mit beszél, mire ő nekem is elmondta ugyanezt.
Odahívtam Kun alezredest és a tizedes előtte is elismételte az előbb mondottakat. Erre körülnéz-tem, hogy nincs-e ott valaki a vezetők közül, de
nem láttam senkit. Akkor jött ki a lépcsőn Fülöp József és Vasvári László
vezérkari százados, és nekik is elmondattam a tizedessel a fentieket. Erre
azt mondtam Vasváriéknak, hogy azonnal jelentsék Feketehalmynak ezt a
disznóságot. Ők bementek Feketehalmyhoz és rövidesen köpeny nélkül rohantak ki az utcára. Egy negyedóra múlva behoztak egy kb. 600 főből álló
polgári csoportot, akiket az egyik helyiségben leültettek. Közben Feketehalmy
kiment az utcára, de kb. 10 perc múlva visszajött, bement a szobájába,
majd lement abba a helyiségbe, ahol a 600 polgári személy tartózkodott, és
kihirdette előttük, hogy a razzia befejeződött. Én akkor visszamentem a
szállásomra és másnap reggel Szakács törzsőrmesterrel együtt visszautaztam Szegedre. Feketehalmyval nem beszéltem.”
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Korompay főhajónagy az előbbiekben részletezett módon január
23-án a városi strandon kb. 250–300 személyt végeztetett ki, akik
közül kb. 80% férfi, 16% nő és 4% gyermek volt:
A városi strandon történt kivégzések eseménysorába illeszkedik a
2011-ben dr. Képíró sándor ellen lezajlott per egyetlen élő tanújának
a bíróság előtt tett vallomása.
havas Péter tanú elmondotta, hogy 10 és fél éves gyerekként a razzia
helyszínén tartózkodott, ott lakott hozzátartozóival. Az egész családot
– kivéve a betegen fekvő nagymamát – kivitték a strandra gépkocsin.
A strandnál 15–20 percnyi várakozás után visszaterelték a családot a
teherautóra és elvitték a leventeotthonba. ott egy tiszt tévedésekről
beszélt és elnézést kért. ezután elengedték a családot a leventeotthonból (sokoldon), egy teherautóval visszavitték őket a rákóczi út 40. alá,
a lakáshoz. itt szembesültek azzal a ténnyel, hogy a beteg nagymamát
agyonlőtték, és már a holtteste sem volt a lakásban. elmondta a tanú,
hogy „a toll az, ami megzavart”, mert kiderült, hogy „régebben nem
tudtam”, mind a két fegyvernemnél, a határvadászoknál és a csendőröknél is tollat viseltek a sapkán. Ez többször felmerült a családon belül,
mert mondanom sem kell, hogy ez az eset milliószor beszélgetésünk tárgya
volt, hogy tulajdonképpen mi volt ez, csendőr vagy katona, ezt én nem
tudom.” ebből a tanúvallomásból legalább két lényeges körülmény állapítható meg. Az egyik az, hogy a csendőr és a határvadász alakulat
tagjai nem voltak megkülönböztethetőek hozzá nem értők számára.
A másik fontos tény, hogy a kivégzés-sorozattal mások által (is) szembesülő Grassy József állomásparancsnok nem vállalta a kivégzések folytatását, s annak félbeszakítására parancsot adott.
van adat arra is, hogy a M. Kir. szegedi Törvényszék rögtönítélő
Bíróság hb. 113/42. szám alatt 1942. évi február hó 6-án kelt ítéletével
németh istván határvadászt, a 16-os határvadász zászlóaljbeli honvédet egy családnak a Duna-parton (nem a strandon) történt kivégzése
miatt a Btk. 279.§-ába ütköző és a 289.§ szerint minősülő szándékos
emberölés bűntettében bűnösnek mondotta ki, és őt kötél által végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. ezt a büntetést a M. Kir. szegedi v.
honvéd hadtest parancsnoka, mint illetékes parancsok, kegyelemből
10 évi fegyházbüntetésre változtatta át. ennek a cselekménynek négy
személy, egy család volt az áldozata, akiket a Duna-parton lőfegyverrel
végzett ki ez a honvéd.
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1941. január hó 23-án 20 órakor a hadtestparancsnok jelenti a honvédelmi miniszternek, a honvéd vezérkar főnökének és a 3. hadsereg
parancsnokságának 1461/n.i.-1942. számon:
„Vitéz Grassy vk. ezredes csoportja Újvidék partizánoktól való megtisztítását a sötétség beálltáig befejezte. Ma délelőtt a belváros egyes szűk
utcáiban kézigránátokat dobtak és tüzeltek a karhatalmi erőkre, amit
helyi megtorlások követtek. Vitéz Grassy vk. ezredes a polgármester által
vezetett küldöttség kérésére 20 órától a város polgári életének újra szabad
folyást engedett azzal, hogy partizánok erőszakos fellépése esetén a kijelölt
túszokon megtorlással fog élni. Saját veszteség 9 fő csendőr, 14 fő honvéd
sebesült, a partizánok vesztesége kb. 4–500 fő. Az átfésülés alkalmával
előállításra került 2000 fő, jelenleg őrizetben van 190 fő. A csapatok dacára az igen hideg és szeles időnek, kiváló magatartást tanúsítottak.”
A későbbi vizsgálat megállapította, hogy Újvidéken a razzia alatt
egyetlenegy honvéd vagy csendőr meg nem halt és meg nem sebesült.
Az újvidéki razzia 1942. január 23-án 20 órakor véget ért, amit a
karhatalmi parancsnokság „Újvidék polgárai” kezdetű kiáltvánnyal juttatott a lakosság tudomására:29
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Feketehalmy-Czeydner hadtestparancsnok január 24-én a bácskai razzia „nem csapásszerű”, hanem fokozatos beszüntetésére vonatkozó
irányelveket adott ki. Így került sor még a szenttamási és óbecsei razziákra, de ekkor már az elfogottakat a csendőrségnek és a kémelhárítóknak adták át. A dél-bácskai razzia végül is január 30-án, az eredeti terveknek megfelelően fejeződött be.
Dr. szelecsényi Andor ügyvéd dr. Képíró sándor védője volt az 1943–
44. évi perben. Több alkalommal vallomást tett az ötvenes évek elején
zajlott népbírósági ügyekben. Így tett vallomást a Grassy–Zöldy
ügyben egyebek mellett az ügyészségi szakaszban is. vallomásában
megerősíti, hogy a razzia során a magyar fegyveres erőknek nem volt
vesztesége, beleértve a sebesülést is, s a karhatalmi ellenőrzés eredményességéről azt is elmondta, hogy összesen két partizán-gyanús személy
sikerült őrizetbe venni az egész eljárás alatt. elmondta, hogy néhány
héttel később a csendőrnyomozók rajtaütésszerűen megtalálták házában annak a körzetnek a kommunista ifjúsági vezetőjét, bizonyos Zni86
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csics György újvidéki lakost, aki mozgalmi összejövetelt tartott – a kifejlődött tűzharcban a csendőrök lelőtték ezt az ifjúsági vezetőt és a
vele együtt ott tartózkodókat. Znicsics naplója a hatóságok kezébe került, és így megállapítható volt, hogy ebben beszámolt arról, hogy „bár
itt rettentő vérengzéseket végeztek, összesen csak 2 elvtárs bukott le”.
A Znicsics-ügyre hivatkozást megerősíti a Jegyzetek az újvidéki perrel
kapcsolatban, amelyben az elnöki iratismertetésről szóló egyik jegyzet
így szól:
„Znicsics György szerb kommunista naplója, amelyben az újvidéki
razzia folyását írja le. Ebből megállapítható, hogy a csendőr nyomozók
helyes módszerrel és eredményesen nyomoztak. Az újvidéki razzián a
3000 áldozat ellenére egyetlen kommunista sem bukott le.
Fóty meg jegyzése: ezt a naplót én terjesztettem fel február 11-én.” 30
Mindazonáltal a per egyéb adatai és a történeti adatok arra utalnak,
hogy a csendőrnyomozók adatszerző tevékenysége eredményes volt,
ezt igazolja a számos leleplezett szervezkedés és elítélés. A történeti terület jó ismerői nem állítják, hogy a vkf.-bíróság koholt ügyekben járt
volna el, azt viszont több forrás kifejezi, hogy erős kommunista hálózat
volt a Délvidéken, amely jelentős részben megbénult a nyomozások
hatására.
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Az áldozatok száma
Az áldozatok számát többé-kevésbé pontosan ismerjük, a magyar és a
szerb adatok azonban eltérnek egymástól: a Feketehalmy és társai ellen
1943 őszén készült vádirat és ítélet szerint a razziának 3309 fő áldozata volt, az v. hadtest parancsnoksága által 1944-ben összeállított statisztika szerint a razzia során 3340 személy tűnt el.
A szerbiai történetírás „megközelítőleg 4 ezer áldozatról” ír, s napjainkig szerb forrásk szerint 3808 főt tudtak név szerint azonosítani.
Újvidéken az 1246 áldozat többsége zsidó volt.
Az 2011-évi ítéletben a Fővárosi Bíróság „elfogadta a »A megszállók
és vajdasági segítőik bűntetteinek megállapítására létrejött tartományi
bizottság határozat«-a két ténymegállapítását, az egyiket úgy, mint a
razziában részt vevő, taxatíve felsorolt alakulatok meghatározását, megjelölését, illetve az Újvidéken a razzia során 1044 főben megállapított
gyilkosságok számát. Dr. Babós hb. ezredesnek az 1945 és 1946-ban a
Népügyészségen és a Népbíróságon meg jelölt 897 személy meggyilkolása
nyilvánvalóan még az 1942. évi vizsgálata eredményén alapszik, amikor
a vérengzések miatt sokan elmenekültek a városból, így dr. Babós ez irányú megállapítása hiányos lehet az 1946-ban készült Jugoszláv Tényfeltáró Bizottság megállapításával szemben, miután a lakosság elmenekült
része időközben visszatérhetett Újvidékre.”
A 2011-ben lefolytatott per nyomozati iratainak 1473–1479. szám
alatti oldalaiban található a szerbiából beszerzett azon irategyüttes, amely
A megszállók és vajdasági segítőik bűntetteinek megállapítására létrejött tartományi bizottság címet viseli, s egyebek mellett megállapításokat közöl
dr. Képíró sándor csendőr-századosra vonatkozóan. ez az úgynevezett
határozat valójában az 1944. évi ítélet megállapításait is tartalmazza, s
ezenkívül más egyéb megállapításokat, amelyeknek közvetlen jelentősége
dr. Képíró sándor tekintetében nincsen. Maga ez a számos vallomást is
tartalmazó szerbiai iratanyag a tárgyilagos elemző számára komoly kétségeket ébreszt tartalmi valódiságát illetően is, tekintettel arra, hogy egy
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kommunista önkényuralmi rendszerben keletkezett, a világháború utáni
napokban, hónapokban, abban az időszakban, amelyben a Jugoszlávia
számára visszafoglalt Délvidéken magyarok tízezreivel szemben követtek
el súlyos háborús, ill. emberiesség elleni bűntetteket. Az ekkor lefolytatott
szerb ténymegállapító vizsgálat, mint általában a háború utáni országokban, tele volt a korszak feszültségeivel, elfogultságaival és félelmeivel. e
megfontolások nyomatékos mivolta miatt, továbbá azért, mert az 1942–
1943. évi vizsgálatot és nyomozást alaposnak tartjuk, az áldozatok számának becslésekor is elsősorban az 1944. évi ítéletnek a megelőző ténymegállapító vizsgálat és nyomozás adataira támaszkodó, a legkevésbé
elfogult, bár nyilván nem hibátlan eljárás alapján kialakult adatait tartjuk
legpontosabbnak. ezért az újvidéki áldozatok számát fogadjuk el az 1944.
évi ítélet 47. oldalának megállapítása szerint.
Az 1944. évi ítélet megállapította, hogy az Újvidéken végrehajtott
karhatalmi műveletek alatt 879 polgári egyént tüntettek el, akik közül
8 magyar, 7 német, 292 szerb, 2 horvát, 13 orosz, 1 szlovák és 556 zsidó
volt. ezekből a nem és kor szerint 400–418 férfi, 322 nő, 53 fő 12 év
alatti gyermek és 86 fő 60 éven felüli aggastyán.
Az Újvidéken és az egész Délvidéken végrehajtott karhatalmi műveletek alatt „ellenállás és harc nélkül, tehát indokolatlanul és önbíráskodással kb. 3309 egyént öltek meg. Ezek közül nemzetiség szerint 11
magyar, 7 német, 2522 szerb, 13 orosz, 2 horvát, 1 szlovák, 13 ruszin és
740 zsidó volt. Ezekből pedig nem és kor szerint 2088 férfi, 784 nő, 141
tizenkét év aluli gyermek és 296 egyén 60 éven felüli aggastyán.”
ennél többet ma sem mondhatunk azon túl, hogy más becsléseket
sem hallgatunk el, ismertetünk.
A magyar és a szerb adatok eltérnek egymástól: a Feketehalmy és
társai ellen 1943 őszén készült vádirat szerint tehát az egész délvidéki
razziának 3309 fő áldozata volt, az v. hadtest parancsnoksága által
1944-ben összeállított statisztika szerint a razzia során 3340 személy
tűnt el. A szerbiai történetírás „megközelítőleg 4 ezer áldozatról” ír, s
napjainkig 3808 főt tudtak név szerint azonosítani. Újvidéken az 1246
áldozat többsége zsidó volt a szerbiai adatok szerint.
Az újvidéki áldozatok számára vonatkozó egyéb becslések a következőkben foglalhatók össze:
Az Atv televízió honlapján 2011. 05. 23-án megjelent cikkben Anna
Frenkel – Zuroff egyik segédje – azt nyilatkozta, hogy bár a hivatalos
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adatok szerint 1287 embert öltek meg Újvidéken – köztük 870 zsidót
–, ez a szám azonban az újabb adatok szerint legalább 4000 fő.
A „holokauszt Magyarországon” nevű hivatalos honlapon ezt olvassuk: „A délvidéki ‘razzia’ során a hivatalos magyar adatok szerint a honvédek és a csendőrök 3340, zömében szerb civil polgárt gyilkoltak le, köztük
729 nőt és 147 gyermeket. A halottak között volt mintegy 700 zsidó is.”
A holokauszt emlékközpont honlapja szerint: „1942. január 4–
23. A magyar katonai és csendőri alakulatok partizánvadász razzia ürügyén több ezer szerb mellett közel ezer zsidót gyilkoltak meg Újvidéken
és környékén.”
A. sajti enikő tollából ezt olvassuk: „A januári dél-bácskai és újvidéki
megtorlás áldozatairól különböző, meglehetősen ellentmondó adatok állnak
rendelkezésünkre. Közvetlenül a ‘hideg napok’ után keletkezett német források 6–7 ezerre, a magyarok 8–10 ezerre becsülték a halottak számát. A
budapesti rendőrfőkapitány helyettesének 1942. február 4-ei, a belügyminiszterhez küldött bizalmas jelentése 3000 halottat említ, a katonai ügyészség Feketehalmy-Czeydner és társai ellen 1943 őszén készült vádirata pedig
3309 főt. Az V. hadtest parancsoksága által 1944-ben összeállított statisztika szerint a razziák alkalmával 3340 személy tűnt el. Eszerint 2550
szerb, 743 zsidó, 11 magyar, 13 orosz, 7 német, 2 horvát, 1 szlovák és 13
ruszin esett áldozatul a megtorlásnak. Ezek közül 2102 volt férfi, 792 nő,
299 öreg és 147 gyermek. Legtöbbet Csurog, Újvidék és Zsablya lakossága
szenvedett, elsősorban szerbek és zsidók. Csurogra már utaltunk, Újvidék
63 985 főnyi lakosságából magyar adatok szerint 1246 fő, jugoszláv adatok
szerint 879, Zsablya 8169 lakosából pedig magyar adatok szerint 666, jugoszláv adatok szerint pedig 653 ember esett a megtorlás áldozatául. Egyes
adatok szerint Újvidéken az áldozatok többsége zsidó volt, 809 fő.” 31
Csurogon, a sajkás-vidék legnagyobb községében a 10 485 lakosból
magyar adatok szerint 887, jugoszláv adatok szerint pedig 893 halálos
áldozata volt a razziának.32
Györkei Jenőnek szombathelyi Ferenc vezérezredesről és az 1946. évi,
a razzia miatt volt újvidéki perről szóló könyve utolsó oldalán a vajdasági
Történeti Múzeum összeállítása szerepel fotókópiában, a következő adatokkal: Újvidéken a magyar adatok szerint 879, a jugoszláv adatok szerint
1246 áldozat volt (szemben A. sajti enikővel, aki éppen fordítva írja),
ebből a magyar adatok szerint 556, jugoszláv adatok szerint 809 volt zsidó.
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Az összeállítás végén olvasható szám: az egész délvidéki razzia idején magyar adatok szerint 744, jugoszláv adatok szerint 1068 zsidó halt meg.33
Molnár Judit kötetének 66. oldalán, a 39. számú lábjegyzetben ezt
olvassuk: „Újvidéknek 1941-ben 3621 zsidó lakosa volt. 1942 januárjában közülük 700-1000 fő esett áldozatul a délvidéki razziának.34
randolph l. Braham terjedelmes művének rövidített kiadása A 27.
oldalán olvassuk: „A délvidéki ‘tisztogatásoknak’ 3309 személy esett áldozatául, köztük 141 gyerek, 299 asszony és öreg. Az áldozatok között
közel 2550 szerb és körülbelül 700 zsidó volt. Egyedül Újvidéken 879 embert gyilkoltak le, köztük 53 nőt és gyereket, 90 idős személyt. Az újvidéki
áldozatok sorában volt 550 zsidó, 292 szerb, 13 orosz és 11 magyar.”
Braham tehát a Györkei-könyv végén található táblázatban szereplő
magyar adatokat fogadja el.35
Az 1943. évi magyar–brit titkos tárgyalások, illetve a Draza Mihailovictyal történő kapcsolatfelvétel során screcker Károly magyar megbízott az ankarai brit nagykövethez intézett 1943. áprilisi memorandumában ezt írta a razziáról: „Újvidéken a szerb partizánok, a
»csetnikek« forradalmi felkelésének ürügyén (a felkelés valóban kitört és
le kellett verni) a helyi parancsnokló tisztek parancsot adtak a szerbek és
a zsidók tömeges lemészárlására és szabad rablást engedélyeztek. Szándékosan elvágták a Budapestre vezető távbeszélőkábeleket, nehogy ellenparancsok érkezhessenek; 48 óra telt el, amíg Budapesten tudomást szereztek a tényekről. Ekkor repülőgépek vitték a parancsot a kegyetlenségek
azonnali beszüntetésére, de mire azok odaértek, áldozatok százai pusztultak el – egyedülálló esemény a magyar történelemben. Az eset szörnyű
hatást váltott ki Budapesten, de a kormány gyengeséget tanúsított a tettesek megbüntetésében, mert a német követség és a tábornokok szolidaritásukat nyilvánították a bűnösökkel.” 36
Az anyagi károk megállapítása céljából a Kállay-kormány Balla Pálnak, a miniszterelnökség nemzetiségi osztálya egyik magas rangú hivatalnokának vezetésével bizottságot nevezett ki. 1943 augusztusára
elkészült a kárigények összesítése. Az eltűnt ingóságok és az ingatlanokat
ért károk összege összesen 5 millió 600 ezer pengőt, az „elhunyt” családfők iránti tartásdíj igény pedig 635 ezer pengőt tett ki. A minisztertanács 1943. szeptember 14-én határozatot hozott, hogy a bizottság ismét
utazzon a helyszínre, s egyenként vizsgálja ki a bejelentett kárigények jogosságát. Kiszélesítették a kártalanításra jogosultak körét is, bevonták
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abba azokat a magyarokat is, akik „az ismert események folyamán a
partizánok támadásai során károsultak”. A pénzügyminiszter mintegy
2 millió pengőt, tehát a már megállapított károk mintegy 1/3-át bocsátotta a bizottság rendelkezésére. A minisztertanács október elején
ismét foglalkozott az üggyel. ekkor úgy foglalt állást, hogy elsősorban
a kereső nélkül maradt családokat elégítsék ki, illetve a kisebb (1000
pengőig), kivételes esetekben pedig az 5000 pengőig terjedő károkat
fizessék ki. ezt azzal indokolták, hogy az ilyen jellegű károk gyorsan
megállapíthatók, s így „az akciótól várt politikai, szociális és morális
effektus rövid időn belül érvényesülhet”.
A bizottság decemberben a razziák során keletkezett anyagi károkat
már 9 327 930 pengőben határozta meg, a tartásdíjak pedig 642 050
pengőt tettek ki. év végéig anyagi kártalanítás címén ténylegesen 20
820 pengőt, járadékként pedig 452 040 pengőt fizettek ki. A kártalanítási akcióból azonban a zsidó származásúakat eleve kizárták. Az ország megszállása után Balla javaslatot tett a sztójay-kormánynak az
akció folytatására, mivel szerinte annak felfüggesztése olyan irányváltozás látszatát keltené nemzetiségpolitikai szempontból, „amely nemzetiségeink körében alig kiküszöbölhető visszahatást idézne elő”. sztójay azonban utasította Ballát a kártalanítás teljes felfüggesztésére s erről
a minisztertanácsot utólag értesítette.37
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iv.
AZ újvidéKi rAZZiA jogi KövETKEZményEi,
különös tekintettel dr. Képíró sándor sorsára

A magyar lelkiismeret első hangjaitól
a felelősségre vonásig
A tömeges kivégzésekről szóló hírek – az elrendelt hírzárlat ellenére –
igen hamar kiszivárogtak, és megmozgatták a magyar közvéleményt is.
Bajcsy-Zsilinszky endre már január 19-én levélben tiltakozott Bárdossy
miniszterelnöknél a zsablyai kivégzések ellen. Mint levelében írta:
„…az egész Bácska lakossága, egészen hiteles információ szerint valósággal
kérte, várta, imádkozta a magyar hadsereg jövetelét – németek helyett.
Mikor csapataink Kormányzó Urunk kiáltványára megindultak »az
ezeréves déli határok« felé, egy alaposan átgondolt emlékiratban, melyet
Hozzád intéztem, annak jelentőségére hívtam fel szíves figyelmedet, hogy
ha már az események sodrában meg nem történtnek tekintettük a magyardélszláv örökbarátsági szerződést jogi szempontból és jogi érvényében, legalább azzal hidaljuk át nemzetközileg súlyos lépésünk ódiumát, hogy a
visszacsatolt szerb lakossággal szemben való magatartásunkban érvényesítsük e magyar-délszláv örökbarátsági szerződésnek legalább a szándékát
és a szellemét. Fájdalom, nem egészen így történt. És ha el is kell ismernem, hogy a bácskai lázadás okot adott a magyar katonai megtorlásra,
föl kell emelnem tiltakozó szavamat az ellen a mód ellen, az ellen a germán,
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szadista stílus ellen, amely a zsablyai fölkelés nyomorúságos méreteinek
magyartalan és embertelen megtorlásául állítólag 1800 szerb lelket, köztük ártatlan gyermekeket, csecsemőket, asszonyokat, lányokat… követelt
áldozatul.” 38
Január 22-én Bárdossy fogadta Bajcsy-Zsilinszkyt, s azzal igyekezett
megnyugtatni a felháborodott képviselőt, hogy még 21-én telefonált
Újvidékre, hogy „ne legyen semmi kegyetlenkedés”. Bajcsy-Zsilinszky
első tiltakozó lépései nyomán a képviselőház külügyi bizottságának
1942. január 29-i ülésén az ellenzéki képviselő szigorú vizsgálatot kért,
a bűnösök felelősségre vonását követelte.
Tudjuk, hogy másnap szombathelyi írásban tiltotta meg az önkényes
eljárást, s ez Bárdossynak Zsilinszky nyomán tett beavatkozására történt.
Mindazonáltal a Zsilinszky által készített terjedelmes Memorandumot – annak radikális hangvétele miatt – nem írták alá az eredetileg
tiltakozó véleményen lévő képviselők a nemkívánatos nemzetközi visszhangtól tartva.
Zsilinszky viharos képviselőházi hatású interpellációval fordul az
ügyben Kállay miniszterelnökhöz 1942. december 2-án, amit nem
fejez be, majd a a Kisgazdapárt nevében Tildy Zoltánnal együtt Kállay
Miklósnak átadott nagyszabású emlékiratában javasolja, hogy Magyarország lépjen ki a háromhatalmi szövetségből, valamint a háborúból,
és térjen vissza a Teleki-féle semlegességi politikához.
Az emlékirat belpolitikai vonatkozásai között jelentős helyet foglal
el a délvidéki probléma. Zsilinszky itt már eljut odáig, hogy bírálja a
Délvidék elfoglalásakor kibocsátott – Bárdossy által fogalmazott –
kormányzói kiáltványt is, amely „feleslegesen sértő” volt a szerbek irányában. A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó memorandumban elvi
jelentőségű megállapítás, hogy „a magyar–délszláv örökbarátsági szerződés a magyar államnak formájában ünnepélyesebb, tartalmában fontosabb és állandóbb érvényű, eshetőségektől függetlenebb, a magyar történelemmel összehangzóbb kötelezettségvállalás, mint a háromhatalmi
egyezményhez való szériaszerű csatlakozásunk”.
Majd rátér a memorandum a zsablyai és az újvidéki pogromokra,
hangoztatva, hogy a Kisgazdapárt egyik képviselője (Bajcsy-Zsilinszkyről van szó) „idejében, a legélesebb és a legkövetelőbb formában emelte
föl törvényhozói tiltakozó szavát egész pártunk, sőt minden jóérzésű ma-
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gyar ember, a magyar milliók nevében is a szerb és zsidó honfitársaink
ellen rendezett pogromok gyalázata ellen.” 39
voltak helyi tiltakozások is. Török lászló műszaki tanácsos, iparfelügyelő 1942. január 29-én, tehát néhány nappal az újvidéki razzia
után, az újvidéki rendőrkapitányságon egy nála járt magyar munkásküldöttség nevében tiltakozott a razzia miatt. „A magyar munkások
ugyan megértik” olvashatjuk ezzel kapcsolatos beadványában –, hogy
a „bűnös szervezkedésben szereplő szerbekre és zsidókra vagy ha magyarokra is az igazság keze lesújt, de nem tudják megérteni, ártatlanok, köztük igen sok magyar, nők és egészen apró gyermekek ítélet nélküli kiirtását.
Sokat szenvedtek a jugoszláv uralom alatt, a magyarságukban büszkén
tartottak ki, de most pirulniuk kell, amikor magyarnak vallják magukat
az elmúlt események miatt és nem tudták megérteni, hogy akkor, amikor
Újvidéken a hatóságok a tényleges hatalom birtokában voltak, miért volt
szükség felelőtlen, közlegényi sorban levő egyének önbíráskodására és azok
által minden kihallgatás, előzetes figyelmeztetés és igazoltatás nélküli tömegvérengzésre és gyilkolásra. Tudomásunk van arról is, hogy ezzel kapcsolatban rablások is előfordultak.”
Török lászló továbbította a küldöttség arra vonatkozó kívánságát
is, hogy a felelős katonákat állítsák haditörvényszék elé, mert „a magyar állam becsületébe és a magyar jog igazságába vetett hitük a történtek
után megrendült”. Kadocsa Pál újvidéki rendőrfogalmazó, aki a razzia
napjaiban a révkapitányságon teljesített szolgálatot és szemtanúja volt
a strandon történt kivégzéseknek január 29-én. „Tisztelettel jelentem –
írta említett jelentésében –, hogy Hazám iránti szeretetem oly nagy,
hogy kétségbe esve láttam a túlkapásokat, mert ez Hazámnak nem előnyére, hanem hátrányára vált.”
Összefoglalóan a következő történt a felelősségre vonás ügyében. szombathelyi február első hetében – a szolgálati szabályzatnak megfelelően
– utasította Feketehalmy-Czeydnert, hogy vizsgáltassa ki a fegyverhasználatok jogosságát, ennek megalapozatlan, felelősséget elhárító eredményét azonban (a vizsgálat az összes fegyverhasználatok jogosságát
igazolta) a vezérkar igen, a miniszterelnök nem vette tudomásul.
1942 tavaszán már az országgyűlési képviselők – s maga Bethlen istván is – vizsgálatot követeltek. áprilisban Babós József hadbíró ezredes
vezetésével a vezérkar főnöke bizottságot hozott létre, s elrendelte a
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nyomozást. Júniusban Babós 705 oldalas jelentésben számolt be ennek
eredményéről. A bizottság által összegyűjtött adatok igazolták a „keringő
rémhíreket”. Július 10-én szombathelyi elrendelte az ügyészi nyomozó
eljárást, de horthy augusztus 13-án megszüntette azt a magas rangú
katonatisztek ellen, a csendőrtisztek elleni eljárás azonban tovább folyt.
Feketehalmy-Czeydner Ferencet és Deák lászlót nyugdíjba küldték,
Grassy csapattestével a keleti frontra ment.
A nyomozás elrendelése után az új miniszterelnök, Kállay Miklós
elérkezettnek látta az időt, hogy nyilvánosan is kifejtse kormánya álláspontját az eseményekkel kapcsolatban. A Milán l. Popovics szerb
képviselő részéről elhangzott interpelláció, illetve Kállay arra adott válasza – amelyben utal egy büntetőeljárás foganatba tételére – 1942. július
15-én azonban nem bizonyult elegendőnek a kedélyek lecsillapítására.
1943. október 11-én (nem sokkal az olasz fegyverszünetet követően, s
a szövetséges hatalmak felé irányuló béketapogatózások idején) horthy
visszavonta korábbi elhatározását és ismét elrendelte FeketehalmyCzeydner és társai bíróság elé állítását. horthy azzal indokolta elhatározását, hogy a tisztek razzia során tanúsított magatartása „az időközben
felmerült adatok szerint lényegesen súlyosabb megítélés alá esik”. A kormányzó új elhatározása mögött nem annyira új adatok súlya, sokkal
inkább a háború kimenetele miatt érzett fokozott aggodalma fedezhető fel. Az eljárás ismételt elrendelése alkalmasnak látszott arra, hogy
Magyarországot kedvezőbb színben tüntesse föl a nyugati hatalmak
előtt, s egyúttal a felsőbb politikai köröket, és magát horthyt is mentesítse a felelősség alól.
A hadbíróság ilyen előzmények után, 1943. december 14-én kezdte
meg a főbűnösök ügyének tárgyalását.40
A tárgyalásra a Margit körút 85–87. szám alatti főtárgyalási teremben került sor. A tárgyalás elnöke Náday István, tag jai Németh József és
Kiss János altábornagyok voltak. A tárgyalás a nyilvánosság kizárásával
folyt le, azon a katonai bűnvádi perrendtartás előírásai értelmében két,
ún. bizalmi, Faragó Gábor altábornagy a csendőrség felügyelője és a
volt csendőrségi felügyelő, Pinczés Zoltán vezérőrnagy is részt vett.
A vádlottak, szombathelyi kívánságára, szabadlábon védekeztek,
mint a jegyzőkönyv is utal rá, egyedül dr. Zöldy Mártont tartóztatták
le. Már közeledett az ítélethozatal napja, amikor a vádlottak – kihasz96
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nálva helyzetüket – január 14-én németországba szöktek. A jegyzőkönyv is ezért szakad meg. A tizenegy csendőrtiszt ügyében azonban
megtörtént az ítélethozatal, s tíztől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés
büntetésre ítélték őket. 1944 elején néhány katonatiszt ellen is eljárás
indult – többek között az 1943-as perben még tanúként kihallgatott
littomericzky vezérkari ezredes ellen is –, vizsgálati fogságba helyezték
őket, megvonták egyenruha-viselési jogukat, és felfüggesztették őket állásukból. Az 1944. március 27-re kitűzött főtárgyalás azonban ezúttal
is elmaradt, a haditörvényszék elnökének váratlan megbetegedésére hivatkozva. A valódi ok az ország német megszállása volt.
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Tényfeltárás, felelősségre vonás,
felelősség-elhárítás, 1942–1944
Mit tudunk az előzményekről a kortársak, a döntések részesei szemével
visszatekintve? „Erről tudósít az 1942. januári délvidéki s újvidéki razziák ügyében meggyanúsított Feketehalmy-Czeydner vallomása, az
annak idején, 1942 tavaszán eljárt katonai ügyész, dr. Babós két tanúvallomása: előbb dr. Zöldy büntetőügyében a Budapesti Népügyészségen,
1945. november 10 és 12-én, majd Feketehalmy-Czeydner 1946. tavaszi
népbírósági büntetőperének főtárgyalása során, 1946. május 21-én, valamint a volt honvédelmi miniszter, vitéz lófő Nagybaczoni Nagy Vilmos
vezérezredes memoárja.” 41
Feketehalmy-Czeydner a Budapesti népügyészségen, 1946. április 9.,
13., 15. napján szólt arról, hogy a parlamentben interpelláció volt 1942
tavaszán (Prónay György a Külügyi Bizottság ülésén szólalt fel a történtek miatt). ekkor utasította a M. Kir. honvéd vezérkar főnöke dr.
Babóst, hogy tisztázza a tényállást. A kormányzó pertörlést rendelt el
1942. augusztus 13-án, Feketehalmy-Czeydner nyugállományba vonult 1942. augusztus 20-án.42 Folytatólagos vallomása (1946. április 15.)
szerint 1943. október 6-án tudta meg, hogy a kormányzó visszavonta
a pertörlést… A német megszállás után „a kormányzó úr elrendelte a
rehabilitálásomat”. 43
Dr. Babós 1945. november 10-én és 22-én tett, folytatólagos tanúvallomása szerint először dr. hegedűs imre, az v. hadtest ügyésze készített valótlan tartalmú jelentést, ezt 1942. február 10-én dr. Bárdossy
lászló kormányfő nem fogadta el. Az 1942 március végén indult, hat
héten keresztül tartó, többszáz tanú kihallgatását követően zajlott
újabb tényfeltáró vizsgálat, amelyet a helyszínen dr. Borsos elek hadbíró őrnagy irányított, terjedelmes vizsgálati jelentésben összegeződött.
ez volt dr. Babós 705. oldalas jelentése, amiről személyesen számolt be
vitéz szombathelyinek.
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Dr. Babós, tanúvallomása szerint kijátszotta a pertörlésben gondolkodó főnökét (aki féltette a honvédség fegyelmét a haditörvényszéki
eljárástól). Akképp, hogy „a csendőrök ügyét a honvédekétől elkülönítettem, áttettem az illetékes felügyelőhöz, hogy ott az eljárás folyamatba
lett téve és az ügy szőnyegen maradt. Érintkezésbe léptem Bajcsy-Zsilinszky Endrével is, akivel egyébként állandó összeköttetésben voltam és
rajta keresztül is próbáltam az ügyet valahogyan bíróság elé juttatni…
Bajcsy-Zsilinszky közben jöttöm mellett ez és más kérdésekben tárgyalt
is Szombathelyivel, így az 1943 év augusztusában szóba hozta az újvidéki
és zsablyai eseményeket. Annyit sikerült elérnem, hogy a kormányzó kihallgatásra rendelt magához Kállay közbenjárásával. A kihallgatás mintegy két óráig tartott, részletesen ismertettem az ügyet, a kormányzó azt
mondotta, hogy az ügyet nem ismeri, javaslatomra a pertörlést visszavonta, a dolognak szabad folyást enged. 1943 szeptemberében a hivatalos
eljárás is folyamatba lett téve. A vezérkari főnök bírósága előtti eljárásban,
minthogy ez tábori bíróság volt, lényegében az egész pernek ura a Vkf.,
tőle függ a vádemelés, az eljárás megindítása, a vizsgálati fogság elrendelése, ítélet megerősítése, a büntetés végrehajtása”. 44
Dr. Babós tanúvallomásában megismétli ezt Feketehalmy-Czeydner
népbírósági tárgyalásán, 1946. május 21-én.45
A négy vádlott szökése után járult hozzá vitéz szombathelyi a további 11 vádlott letartóztatásához. A kihirdetett ítéletek mértékében
dr. Babós tévedett, s mint Zinner megjegyzi „lehet – bár nem biztos –
, hogy a dr. Képíró esetében utóbb valamelyik, nem nevesített népbíróság
ítéletéhez kötött 14 esztendős fegyházbüntetés legendája innen származott”. 46 Ugyanis Babós a tényleges 10 év helyett 14 évre elítélést említ
dr. Képírónál, akinek neve csak az 1944. évi elmarasztaltak felsorolásánál szerepelt.47
Dr. Babós hónapokkal később, 1946. május 21-én tett újabb tanúvallomásából ismert, hogy „Szombathelyi […] a kormányzónál pertörlés
útján kegyelmet eszközölt ki a vádlottak számára és fegyelmi úton fog ja
megtorolni a történteket, mert megítélése szerint az akkori háborús helyzetre való tekintettel ennek a pernek lefolytatása aggályos volt 48 és aláásta
volna a hadsereg fegyelmét.”
vitéz lófő nagybaczoni nagy vilmos vezérezredes, a vitéz Dálnokfalvi Bartha vezérezredest a h. M. élén követő új miniszter az 1942.
januári razzia során történteket és következményeit részletesen ismer99
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tetette emlékiratában, ebből idézzük a büntetőeljárásra vonatkozó részletet: „…megindult a vizsgálat… az ügyben ítélet nem született. A vezérkar főnökének javaslatára a kormányzó az ügyben pertörlést rendelt el.
Az újvidéki tisztogatással kapcsolatban többen kitüntetést is kaptak.
Ennek az ügynek azonban folytatása volt. Amikor honvédelmi miniszter lettem, a csendőrség felügyelője azt javasolta, hogy pertörlési indítványt
terjesszek a kormányzó elé a csendőrök ellen folyó eljárással kapcsolatban.
Javaslatát azzal indokolta, hogy rossz vért szülne a csendőrök megbüntetése azért a bűnért, amiért a katonákat felmentették.
Magamhoz kértem az iratokat, és átolvasva őket, a megismert rémségeken felháborodva, elutasítottam a javaslatot. Úgy döntöttem, hogy az
ügyet minisztertanács elé viszem, és a koronatanácson azt a javaslatot teszem a kormányzónak, hogy az ügyet ki kell vizsgálni és a bűnösöket meg
kell büntetni… Néhány napon belül összeült a koronatanács, melyen kívülem a miniszterelnök és a belügyminiszter vett részt. Ott előadtam az
ügyet és feltártam a helyzetet a kormányzó előtt. Horthy egészen belepirult és zavarba jőve mondta, hogy ezek szerint őt megtévesztették. Még
arra is rávették, hogy többeket ki is tüntessen a tisztogatásban való részvételért. Felháborodva utasította vissza még a gondolatát is annak, hogy
a csendőrök ellen folyó ügyben pertörlést rendeljen el. Javaslatomat elfogadva elrendelte, hogy az egész ügyet – a katonákét is – újra ki kell vizsgálni. Kállay miniszterelnök és Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
javaslatommal teljes mértékben egyetértett.
Így került ez a tragikus újvidéki ügy a bíróság elé.” 49
vitéz szombathelyi Ferenc, a m. kir. honvéd vezérkar volt főnöke50
a következő észrevételeket tette Feketehalmy-Czeydner és társai büntetőügyéről: „a németek bevonulásával tényleg meg is történt a nagy kiszabadítás. Újabb pertörlés és a teljes rehabilitálás is bekövetkezett […]
határozottan állítom, és a fentiekből is kitűnik, hogy én sem a zsablyai,
sem az újvidéki vérengzésekben sem segédkezet, sem segítséget nem nyújtottam, és felbujtó ebben az ügyben egyáltalában nem vagyok. Meg jegyzem, hogy Újvidék miatt a nyilas kormány is vádat emelt ellenem a szigorú ítéletek és a honvédség jó hírnevének megsértése miatt.”
ÁBTL V–101594/1. Észrevételek.
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Felelősségrevonás, bűnbakképzés
és politikai üldözés 1944 után
Magyarország ún. háborús főbűnöseit amerikai vezénylettel 1945 októberében szállították haza. ezután kezdődött a népbíróságok első –
csaknem hároméves – tárgyalássorozata, amelynek során a háborús bűntettekkel vádoltak nagyobbik hányadát elítélték. A vizsgálati fogságban
lévő csendőrök nagy része már felkerült a szövetséges ellenőrző Bizottság (sZeB) felügyelete mellett a sZeB által indítványozott nevek alapulvételével kialakított és 1946. április 30-ra pártközi alkuk végeredményeképpen véglegesített háborús főbűnösök névsorára. A teljes lista 618
főből állt, melynek mintegy 5%-a (31 fő) volt csendőr. A miniszterelnök
azzal adja át 1945. május 4-én az igazságügy-miniszternek az 1944. évi
ítéletet, hogy az ott lévő nevekkel egészítse ki a háborús bűnösök névsorát. Mivel a vádlottak egyike volt dr. Képíró sándor is, így ő az 1943-as
per vádlottjaival együtt háborús bűnös listára került.51 Az alkotmányellenesen, bírói ítélet nélkül háborús bűnösnek minősített honvéd- és
csendőrtisztek felkerültek egy másik, a honvédelmi miniszter által készített listára is, s őket a az ideiglenes nemzeti Kormány 667/1945. M.
e. számú rendelete (A háborús bűnösök és népellenes bűncselekményt
elkövető honvéd egyének közigazgatási úton való lefokozása és a honvédség kötelékéből való kicsapása tárgyában) 1.§-a alapján vörös János
honvédelmi miniszter kicsapta a honvédség kötelékéből. ez az újvidéki
ügyekben érintett csendőrtisztek tekintetében 1945. július 4-én történt
a 30384/eln. vkf. ü.-1945. rendelettel.52
A népbíróságok működésének klasszikus korszakából (1945–1948)
mára már ismertté váltak a legsúlyosabb, halálos ítélettel záruló ügyek.
ezen idő alatt a Magyar Királyi Csendőrség tagjai közül hét volt csendőrt ítéltek halálra háborús és népellenes bűntettek vádjával – az ítéletek időrendi sorrendjében: Zöldy Márton csendőrszázadost, Ferenczy
László csendőralezredest, Orendy Norbert csendőr ezredest, dr. Radó
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Endre csendőrszázadost, Balassa Bálint csendőrszázadost, Juhász István csendőr alhadnagyot és végül Hajnácskőy László csendőr ezredest.
A nagyobb pereket három jól elkülöníthető összefüggés mentén lehet
vizsgálni. Az ügyek első csoportja azokat a csendőröket érinti, akiket folyamőrök és honvédtisztek mellett az újvidéki „hideg napok” kapcsán
fogtak perbe. A perek másik csoportjai ún. „nyilas csendőrség”, vagyis a
nemzeti számonkérő szervezettel kapcsolatos vizsgálatok alkották, végül
a harmadik csoportba sorolhatók azok a csendőrnyomozók, akik korábban politikai nyomozásokat vezettek, vagy annak résztvevői voltak.
Az 1942 januárjában lezajlott, „újvidéki vérengzésként” ismert események vizsgálata és a vele kapcsolatos eljárások 1943 elejétől kezdve egészen
1967 márciusáig, majd 1973-ig elhúzódtak. A vizsgálatok természetesen
nem voltak folyamatosak, „előszedésüket” aktuálpolitikai célok vezérelték. A délvidéki ügyek vizsgálatát Kádár János utasítására – hadihajósok
iii. fedőnéven 1967. március 1-jén zárták le véglegesen53 egy, a Kádár és
Tito között az 1960-as évek közepén lezajlott megbeszélést követően.54
A Belügyminisztérium iii/iii. (Belső reakció elhárító Csoportfőnökség) 3-b. alosztályának saját becslései alapján összesen körülbelül 320 embert vontak büntetőjogilag felelősségre az újvidéki események kapcsán.
Az elítéltek kisebb hányadát a csendőrök, a nagyobbik részét pedig
honvédek és folyamőrök tették ki.
A második világháborút követő számonkérés során a 31 háborús főbűnösnek nyilvánított csendőr ellen megfogalmazott vádpontokban
huszonhárom esetben (74%) az újvidéki eseményekben való részvételt
emelték ki. Kovács Zoltán András feltevése szerint a Magyar államrendőrség Politikai rendészeti osztályai a régi dr. Babós József-féle vizsgálati
anyagot alapul véve kezdtek hozzá az új nyomozati szakaszhoz. Mindazonáltal az 1945-től zajló népbírósági perekben közvetlenül nem hivatkoznak erre, mint meglévő forrásra. valószínűleg átadták a jelentés
egy példányát a jugoszláv állambiztonsági szerveknek a szombathelyi
és társai ellen 1946-ban lefolytatott újvidéki büntetőperben való felhasználásra. nincsen adat arra, hogy Jugoszlávia az így átadott iratokból
bármit is visszaadott volna.
A vizsgálati anyagok átvétele után az ügyészség 1945 nyarától folyamatosan húsz csendőrt adott át a népbíróságnak, s jelenlegi ismereteink szerint az újvidéki események kapcsán 1948-ig két halálos ítélet
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született: Zöldy Mártoné és az 1946. augusztus 24-én – sztójay Döme
és kormánya több tagjának kivégzésével egy napon – felakasztott Juhász istváné. Utóbbi számos, a baloldal ellen folytatott nyomozásban
vett részt, de ítélete az újvidéki események kapcsán született.
Zöldy Márton személye azért is érdekes, mert Cseres Tibor Hideg
napok című regényében a Képíró nevű szereplő leírása – ha egyáltalán
hasonlít valakire a történeti alakok közül – jobban illik Zöldyre. Tevékenységének néhány mozzanata a mai napig tisztázatlan, de annyi bizonyos, hogy a honvéd vezérkar bírósága által kihirdetett ítéletkor már
nem volt csendőr, miután az újvidéki eseményekben való részvételéért
a Magyar Királyi Csendőrség állományából elbocsátották. Az ítélet
elől 1944 januárjában – Feketehalmy-Czeydnerrel és Grassy Józsel
együtt – a német titkosszolgálat segítségével németországba szökött.
Zöldy Márton a német megszállással Magyarországra visszatérve,
az Adolf eichmann vezette sondereinsatskommando ss-törzsőrmestereként ss vagy csendőr, illetőleg vegyes kisegységeket vezetett. ennek
megfelelően magát hol ss-altisztként, hol csendőrszázadosként tartotta nyilván, s ez alapján alkalmanként változott az is, hogy mely testület
egyenruháját hordta (ss-sapkájához egyébként feltűzve a kakastollat
is használta).
Zöldy 1944 januárja után tehát már nem tartozott a csendőrséghez,
legfeljebb szeretett volna visszakerülni a testülethez. e törekvésében
Baky államtitkár és Faragho altábornagy is támogatta, de csak azért,
hogy elkövetett tetteiért magyar szolgálati úton vonhassák felelősségre.
ottó Winkelmann – 1944. március 19 és december 5 között a magyarországi (általános) ss és rendőri erők főnöke – ezt a kérést megtagadta, így Zöldy továbbra is az Allgemeine ss kötelékében szolgált.
Feketehalmy-Czeydner Ferenc és társai, köztük Zöldy ellen is 1945.
június 25-én indult meg a nyomozás, majd „a budapesti népbíróság
Xiii 5012/1945/9. számú ítéletével a nbr. 13.§ 4. pontjába ütköző
háborús bűntett miatt Grassy Józsefet és Zöldi Mártont 1946. január
11-én kötél általi halálra” 55 ítélte. Ugyanerre a sorsra jutott Feketehalmy-Czeydner is. 1946. november 4-én, hétfőn, délután 5 órakor kötél
által kivégezték Grassy Józsefet és Zöldy Mártont, majd egy nappal később, Zsablyán, nyilvánosan kivégezték Feketehalmy-Czeydnert is.56
Az Újvidéken történtek feltárása végigkísérte a csendőrség elleni eljárásokat, s az ott elkövetett atrocitásokból lényegében politikai fegyvert
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kovácsolva, igyekeztek a kommunista állambiztonsági szervek bizonyítékokat prezentálni az egész horthy-rendszer kegyetlennek mutatandó világáról.
Az „ügy” vizsgálatának következő fázisára az 1948–1951 közötti
időszakban került sor mintegy százhúsz elmarasztaló ítélettel. Jelenleg
nem ismerjük pontosan az érintett csendőrök névsorát, tény azonban,
hogy 1954-ben még mindig voltak a Markó utcában olyan „délvidéki”
csendőrtisztek, akik a nagy imre-korszak felülvizsgálatai során várták
ítéletük megváltoztatását.57
Az újvidéki „hideg napok” kapcsán az utolsó, intenzívebb vizsgálati
szakaszra az 1958 és 1961 között lezajló, a kommunistaellenes nyomozások tetteseit célzó eljárások részeként került sor. Akkor a Belügyminisztérium becslései alapján mintegy 140 egykori csendőrt, honvédet
és folyamőrt ítéltek el.
Az Újvidéki tragédiával való szoros kapcsolat miatt három ügyet
mindenképpen számba kell venni. szombathelyi Ferencnek, az újvidéki
razziát elrendelő parancsnoknak az ügyét, renkey Albert és társai, Újvidéken a „hideg napok”-ban szolgált katona és csendőrtiszteknek a
perét, továbbá Gerencséry Mihály csendőr-főhadnagy perét, megemlítve a sajkás-kerületben Zsablyán és Csurogon razziát végző radnay
lászló és társai ügyét, mint a legutolsó délvidéki ügyet.
A népbírósági perek tömegéből, s e körön belül az újvidéki tragédiában való részvétel, illetve jelenlét miatt indult büntető perek tömegéből
dr. Képíró sándor szerepének és ügyének megértéséhez legalább kettőt
jobban szemügyre kell vennünk, szombathelyi Ferencét és Gerencséry
Mihályét.
vitéz szombathelyi Ferenc vezérezredes, vezérkari főnök, a katonai
hierarchia legfelsőbb fokán helyezkedett el, s vele szemben alappal felvetődik a kérdés, felelős volt-e az újvidéki tragédiáért. Különösen azért
indokolt ez, mert a parancsot ő adta ki, jóllehet kormányzati egyetértéssel és kezdeményezés alapján.
Gerencséry Mihály szerepének és ügyének megismerése pedig azért
bír jelentőséggel, mert alacsony beosztású csendőrtisztként, csendőr
főhadnagyként ugyanúgy járőrcsoport-ellenőrző parancsnok volt,
mint dr. Képíró sándor.
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Az egyik személy viszonylag nagy hatáskörrel és hatalommal bírt, s
ennek folytán lehetősége volt nagyméretű folyamatok elindítására, korlátozására és megakadályozására. A másik kis hatáskörű, de a parancsvégrehajtókhoz közel álló olyan személy, aki megakadályozhatja a felügyelete alatt álló személyek bűncselekményeit. legalábbis hatásköre
megvan erre. nem titkoljuk el az ügy többéves tanulmányozása alapján
megerősödött azon véleményünket, hogy sem az igen nagy hatáskör
és hatalom, sem az erősen korlátozott, viszonylag kis hatáskör nem feltétlenül alkalmas jelentős bűnök elhárítására. Akik erre alkalmasak beosztásuknál, hatáskörüknél fogva, azok a parancsnokok, akik egyrészt
személyes és fizikai közelségbe tudnak kerülni az általuk uralt eseményekkel és emberekkel, másrészt mégis megfelelő áttekintéssel és tájékozottsággal bírnak az általuk parancsnokolt terület és emberek magatartását illetően ugyanúgy, mint a felsőbbség, a legfelsőbb parancsnok,
esetleg az államvezetés akaratát illetően.
Alkotmányossági, klasszikus büntetőjogi és eljárásjogi értékrend mércéjével mérve az újvidéki felelősöket és jelenlévőket nem mérték meg
kifogástalan, tisztességes alkotmányos eljárásban. A lefolytatott eljárások részben a háborús viszonyok miatt, részben később az önkényuralomra törő politika torzító szándékai folytán, s nem utolsósorban azért,
mert a kommunista önkény általunk 1944-től számított időszakában
alkotmányosan kifogásolható jogszabályok alapján jártak el. A jogszolgáltatók eljárása –1944 után mindenképpen helytálló ez a megállapítás
– nem volt tisztességes. A megelőző időszak háborús igazságszolgáltatása
az újvidéki ügyben azonban hibáival együtt páratlan volt a jogtörténetben, mert nem tudunk példát arra, hogy katonatisztet, különösen
magas rangút háborús körülmények között, ill. a világháború alatt elkövetett bűncselekményért saját felettesei bíróság elé állítottak, felelősségre vontak volna. Pedig mérhetetlenül súlyos bűntetteket követtek
el a világháború győztesei is, hirosima, Drezda, Katỳn földrajzi neveit
bevésve az emberiség tragédiáinak krónikájába…
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vitéz szombathelyi Ferenc vezérezredes
népbírósági és újvidéki pere
szombathelyi Ferenc történelmi és katonai szerepének megítélése a történészek feladata. Mégis – talán igazságtalanul, mint minden ítélkezésben, egyszerűsítve –, sommásan véleményt kell alkotnunk az újvidéki
tragédiával összefüggő szerepét és tényleges felelősségét illetően. Azért
is meg kell tennünk ezt, mert dr. Képíró sándor határozottan állította,
hogy eleve koncepciós per folyt 1943–44-ben, amelynek célja szombathelyi Ferenc felelősségének elmosása, továbbá a katonatisztek felelősségének háttérbe szorítása is vezette a per megkonstruálóit, valamint a vezérkari főnök különbíróságának nem is volt hatásköre csendőrtisztekkel
szemben, mert azok illetékes parancsnoka a csendőrség felügyelője volt.
Tovább árnyalja a képet az a körülmény, hogy dr. szelecsényi Andor
ügyvéd, dr. Képíró sándor védője 1943–44-ben ugyancsak szombathelyi felelősségére utaló körülményeket lát a 44-es perben. Adat van
arra is, hogy a személyügyek országos kormánybiztosa eljárást kezdeményezett dr. Babós hadbíróezredessel és társaival szemben 1944. december 16-án, arra hivatkozva, hogy „az úgynevezett újvidéki ügy: Vitéz
Feketehalmy Czeydner vezérezredes (jelenleg a H. M. Úr helyettese) és
társai elleni ügy, amely annak idején kormányzói kegyelemmel nyert a
nyomozási szakban elintézést, politikai tekintetekből újból elővétetett,
az eredeti minősítéstől eltérően hűtlenségnek minősíttetett, a VKF külön
bírósága elé utaltatott, ott vád emeltetett, és a vádlottak súlyosan elítéltettek
és a nagy nyilvánosság előtt is mint hazaárulók bélyegeztettek meg.
Ezt az ügyet, – amelyben Szombathelyi vezérezredes, akkor a Honvéd
Vezérkar főnöke gyakorolta az illetékes parancsnoki jogokat – dr. Babós
József hadbíró ezredes tárgyalta le. Erről az ítéletről utóbb a Legfelsőbb
Honvéd Törvényszék megállapította, hogy törvényt sértett.”
ennek nyomán nyomozóparancs nevű eljárási cselekménnyel is éltek arra hivatkozva, hogy dr. Babós úgy indított eljárást több tiszt ellen,
hogy ártatlanságukról tudomással bírt.58
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Az 1943–1944-ben eljárt hadbíróság zárt tárgyalásán jelen volt hivatalból két jogász. Az egyik, dr. szelecsényi Andor, dr. Képíró védője
1943–1944-ben, a másik, dr. Cseh Jenő, aki annak idején, 1943 őszén
a Kállay-kormány által a dél-bácskai vérengzések áldozatai hozzátartozóinak a kárpótlási ügyében illetékes Tárcaközi Bizottság egyik tagja
volt az i. M. delegáltjaként. Dr. szelecsényi 1953-ban tett tanúvallomásában renkey Albert és társai büntetőügyében utalt arra, hogy a
„vádlottak közül dr. Kacskovics Balázst és Budur Károlyt ismerem, mert
ők vádlottként voltak jelen annak idején a Vezérkari Főnök Bírósága előtt
tartott tárgyaláson. Én ezen a tárgyaláson mint védő vettem részt, de
nem az itt jelenlévő vádlottakat, hanem Stépán László és Képíró Sándor
vádlottakat védtem.
Ez az ügy 1943 novemberében indult meg Budapesten, a VKF Bírósága
előtt dr. Babós József hadbíró ezredes vezetése mellett. Tudomásom szerint
Babós disszidált, és úgy tudom, hogy már meg is halt. Ennek a bűnpernek
az volt a célja, hogy az 1942. január 21–23 között Újvidéken történt vérengzések tetteseit és részeseit felelősségre vonja. Az ügynek 15–17 vádlottja
volt, név szerint Feketehelmay, Grassy, Deák, és néhány csendőrtiszt, nagy
részben pedig századosok és egy főhadnagy. A tárgyalás 7–8 hétig tartott
és azon egészen hajmeresztő dolgok jöttek ki a tárgyaláson kihallgatott
60–70 tanú és az ismertetett több száz tanúvallomási jegyzőkönyv alapján.
A tárgyalás folyamán az az érzése volt a védőknek és az a meggyőződés
alakult ki, hogy a 6–7 súlyos bűnökkel vádolt vezetőn kívül a főbűnös Szombathelyi vezérkari főnök volt, mert a razzia az ő utasítására történt. és az
volt az érzésünk, hogy az egész bűnperre azért került sor, hogy Szombathelyi
szerepe tisztázódjék. Ez az érzés azért alakult ki, mert amikor a tárgyaláson
Feketehalmy arról kezdett beszélni, hogy utasításra járt el, akkor elhallgattatták és tovább erről nem volt szabad beszélnie. A per későbbi adatai is azt
mutatták, hogy ha Feketehalmy túl is lépte a kapott utasításokat, de a legmagasabb helyen is tudtak erről a dologról, tehát a kormányzó is tudott és
Szombathelyi utasítása is arra irányult, ami történt.” 59
hasonló álláspontot képviselt fellebbezésében a Fővárosi Bíróság
előtt háborús bűntett miatt megvádolt renkey Albert, a szegedi v.
hadtest kémelhárító osztályának vezetője és társai, 0343/1953. sz. büntetőügyében egy héttel elmarasztalása után, 1953. november 27-én, dr.
nemes Kacskovics, dr. Képíró bajtársa, a makói csendőriskola oktató
tisztje. „1944 januárjában ezen ügyben már meghurcoltak, amikor az
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akkori vezetőség[…], Szombathelyi vezérezredes, a vezérkar akkori főnöke,
hogy önmaga bűnösségét eltussolja, saját bírósága elé vitte az ügy elintézését. Mint a 10 évvel későbbi, jelenlegi perben is kihallgatott 1. sz. tanú,
dr. Szelecsényi Andor vallomásából kitűnik, az akkori tárgyaláson a vádlottak közül 6–7 főbűnös volt, a többi csak mellékszereplő, mert az 1944.
jan. külpolitikai események szükségesé tették a per elővételét és lefolytatását. Ezen perben a 17 vádlott közül, mint 16. (utolsó előtti) vádlott »hűtlenség« címén 10 évre ítéltettem el: mert jelen voltam az újvidéki eseményeknél s nem akadályoztam meg azokat. Azonban sem akkor, sem most
a tárgyalás folyamán nem merült fel semmi adat vagy tanúvallomás ellenem, hogy hogyan akadályoztam volna meg olyan dolgot, amiről csak
később, sőt a legtöbb dologról csak a tárgyalás folyamán szereztem tudomást…”.60
vitéz szombathelyi (Knausz) Ferenc, 1941. november 1-jétől vezérezredest, a M. Kir. honvéd vezérkar főnökét letartóztatták feleségével
együtt 1944. október 15-én, egy hónappal később sopronkőhidára vitték, szabadult 1945 májusában. lefokozták 1945. július 19-én. Magyar
kérésre az amerikai szervek letartóztatták 1945. június 26-án, az ausztriai Trifternben, Magyarországra szállították 1945. október 3-ától.
1946. március 30-án a Budapesti népbíróság 10 évi, 1946. május 22-én
a népbíróságok országos Tanácsa (a továbbiakban: noT) életfogytig
tartó fegyházbüntetésre ítélte. Jugoszláviának kiadták 1946 késő nyarán, július 10-én érkezett Újvidékre.
Utóbb a jugoszláv bíróság – a világháború során öngyilkosságot elkövető Deákot kivéve – halálra ítélte 1946. október 31-én, kivégezték
őket. Feketehalmy-Czeydnert Zsablyán 1946. november 6-án, Grassyt
és dr. Zöldyt, valamint vitéz szombathelyit, a M. Kir. honvéd vezérkar
volt főnökét két nappal korábban Újvidéken.61

A magyarországi népbírósági per

szombathelyi Ferencet a Budapesti népbíróság 1946. március 30-án
10 évi, majd a népbíróságok országos Tanácsa 1946. május 22-én életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Felelősségre vonásában igen
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nagy szerepe volt az újvidéki razziának. emiatt kérte kiadatását a jugoszláv állam, s ezért ítélték el halálra 1946. október 31-én Újvidéken.
A Magyar Köztársaság legfelsőbb Bírósága Budapesten, az 1994.
március hó 7-én megtartott nyilvános ülés alapján meghozta és március
16-án kihirdette a Bfv. X. 3628/1993. számú ítéletét, amelyben a háborús bűntett miatt szombathelyi (Knausz) Ferenc volt vezérezredes ellen
folyamatban volt büntetőügyben a legfőbb Ügyészség által benyújtott
felülvizsgálati indítvány elbírálása során a Budapesti népbíróság 1946.
március 30-án kelt nb.XX. 653/1946 számú, valamint a népbíróságok
országos Tanácsa 1946 május 22-én kelt noT.1.3162/1946/11. számú
ítéletét hatályon kívül helyezte és szombathelyi/Knausz/Ferenc volt vezérezredest az ellene háborús bűntett miatt emelt vád alól felmentette,
mert a terhére rótt bűncselekményt nem követte el. ezen ítélet alapján,
belőle vett, az újvidéki üggyel összefüggő részletekkel ismertetjük vitéz
szombathelyi Ferenc kálváriáját a népbíróságoktól és elítéltetéstől a felmentésig, majd ismertetjük 1946-ban Újvidéken történt elítélésének és
tragédiájának néhány részletét.62
Az ítélet indokolásából az újvidéki razziához kapcsolódó részeket
ismertetjük:
„A Budapesti Népbíróság az 1946.Nb.XX.653/1946. számú március 30án keltítéletével Szombathelyi Ferenc vezérezredes terheltet. az 1945 évi
Vll.tc. által törvényerőre emelt Nbr. 15.§-ának 1. és 3. pontjában meghatározott népellenes bűntett, továbbá a Btk. 478.§-ába ütköző hivatali hatalommal való visszaélés büntette miatt 10 évi fegyházra, mint főbüntetésre,
továbbá ingatlan vagyonának elkobzására, a nyugdíjigény elvesztésével is
járó végleges állásvesztésre, és politikai jogai gyakorlatának 10 évi időtartamra való felfüggesztésére ítélte; egyúttal kötelezte a felmerült bűnügyi költség megfizetésére; ezzel szemben a terheltet felmentette az Nbr. ll.§-ának
1. és 5.pontjában meghatározott háborús bűntett miatt emelt vád alól.
1/
A Budapesti Népbíróság a terhelt bűnöségének alapjául szolgáló tényállásként a következőket állapította meg:
1/ A vádlott kezdeményezése folytán a Magyar Kormány a honvéd
büntető bíráskodásban a hűtlenség üldözésére vonatkozó egyes jogszabályok
módosítására kiadott 7650/1941 M.E. rendelettel felállította az un. VKF
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különbíróságot. Ez a rendelet a Magyarországi Rendeletek Tára 1941. évi
IX.-X. füzetének 3350. oldalán jelent meg a következő tartalommal:
A Magyar Királyi Minisztérium az 1939. évi II.tc. 141.§-ának (2)
bekezdésében és az 1930. évi III.tc. 50.§-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
Az 1930. évi II.tc. 59.§-ában meghatározott bűntett esetében, úgyszintén e cselekmény útján elkövetett súlyosabban büntetendő cselekmény
miatt a bűnvádi üldözés elrendelésére illetékes parancsnok jogait kizárólag a Magyar Királyi Honvédvezérkar főnöke gyakorolja.
Az előzőekben meg jelölt bűntett esetében az 1912. évi XXXIII. tc.
XXVII.fejezetének a hadra kelt sereg számára szóló szabályzatát kell alkalmazni a folyó évi április hó 9.-én 2750/1941. M.E szám alatt kibocsátott miniszteri rendelet 2.,3.,5.,6.,7.,8., és 11.§-ban felsorolt kiegészítésekkel és módosításokkal. A 2750/1941. M.E sz. rendelet 7.§-ában
foglalt rendelkezéseket arra alkalmas esetben, tettenkapás vagy ténybeli
beismerés esetén kívül, továbbá a meg jelölt büntetési tételre és a gyanúsított ellen már folyamatban lévő más bűnvádi eljárásra, – a ll.§-t pedig a
kiszabott büntetés mértékére való tekintet nélkül kell alkalmazni.
Ha az előző§-ban szabályozott eljárás során kiszabott halálbüntetést
kötéllel végrehajtani nem lehet, azt agyonlövéssel kell végrehajtani.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép életbe/1941, okt./ Bárdossy László
s.k. m. kir.miniszterelnök/.”
ennek a bíróságnak a működése hírhedtté lett Magyarországon, sőt az
egész civilizált világon, állapítja meg a népbíróság. Akkor, amikor ezt
a bíróságot Budapesten felállítani rendelték, a hadszíntér több mint ezer
km-nyire húzódott Magyarország határaitól. A normális életet élő hátországnak számító Magyarországon, illetőleg annak fővárosában, Budapesten, a hadra kelt seregnél alkalmazandó jogszabályok alapján mégis
egy olyan tábori bíróság működött, amelyen belül a nyomozásvezető és
a tárgyalásvezető elvileg ugyanazon személy lehetett, az ítélet ellen perorvoslati jog nem volt, annak végrehajtása pedig a vezérkari főnöktől függött, és a halálos ítéletet két órán belül végrehajtották. ez a bíróság még
a vádlott vezérkari főnöksége alatt számos halálos ítéletet hozott, s a leghatásosabb eszköz volt arra, hogy a kormányzati rendszer minden háborús ellenvéleményt el tudjon nyomni, mint ahogy meg is tette. Minden
ellenállási mozgalmat ezzel a bírósággal igyekeztek vérbe fojtani, s hogy
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ez nem sikerült teljes mértékben és ellenállási mozgalmak mégis voltak,
ez nem rajta múlott. A vezérkari főnök küiönbírósága nem tekinthető
egyébnek, mint minden magyar érdekkel szembenálló és csupán a németeket kiszolgáló rendszer hatalmi terorrszervezetének. Működésében
az ítéletek megerősítése és a kegyelem tárgyában hozott döntés, továbbá
a bíróságnak adott utasításai révén (pl. arra nézve, hogy a kommunisták
ellen folyó bűnügyekben a legnagyobb eréllyel kell eljárni és különösen
a vezetőkkel szemben kell példát mutatni) a vádlott is részt vett.” (nbr.
15.§-ának (1) és (3) pontjában meghatározott népellenes bűntett).
2/ „A visszacsatolt délvidéki területeken – amint ezt a Bárdossy elleni
ítélet is megállapította, – a szerb felkelők veszélyeztették a közbiztonságot,
orvul meggyilkoltak magyar katonákat, közbiztonsági közegeket, és a
helyzet odáig fajult, hogy a helyszínen működő biztonsági alakulatok nem
voltak elegendők a rend helyreállítására. Ezért a belügyminiszter katonai
megerősítést kért, aminek alkalmazására Bárdossy a honvédelmi minisztert, az pedig a vádlottat utasította azzal, hogy a katonai alakulatok a
közigazgatással karöltve tisztítsák meg a délvidéki területeket a lázadóktól. A vádlott a Délvidék vezénylő tábornokát, a szegedi hadtest parancsnokát, Feketehalmy-Czeydner tábornokot rendelte ki a rendcsinálás vezetésére.
Melléje még egy kormánybiztos kirendelését is kérte, amit azonban a
belügyminiszter azzal utasított el, hogy ott vannak a főispánok. Ennek
dacára mégis sikerült a belügyminiszter beleegyezésére Popovics képviselőt
Feketehalmy-Czeydner mellé tájékoztatóként kirendeltetnie, de ezt meg
Feketehalmy-Ceydner utasította vissza, mert nevezettet német beállítottságúnak tartotta. Viszont a karhatalmi utasítás idevágó rendelkezései
ellenére a főispánok közreműködését teljesen kikapcsolta. A vádlott maga
a Délvidéken nem akart semmit. Katonai szempontból rendcsinálásra
nem volt szükség. Midőn azonban a zsablyai eseményekkel kapcsolatosan
Feketehalmy-Czeydnertől komoly harc jelentéseket kapott, maga is azt
hitte, hogy itt katonai ügyről is szó van. A zsablyai tisztogatási akció befejezése után a belügyminiszter szükségesnek tartotta a tisztogatást Újvidékre is kiterjeszteni. Ehhez újból karhatalmat kért a honvédelmi minisztertől, amit a vádlott újból kivezényelt és újból Feketehalmy-Czeydner
tábornokot rendelte ki parancsnokul. Védekezése szerint, ha akkor tudta
volna azt, hogy Zsablyán mi történt, az Újvidéki tisztogatási akcióhoz
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karhatalmat nem adott volna, de Feketehalmy-Czeydner hamis jelentésekkel félrevezette. Feketehalmy-Czeydner újvidéki működésének megkezdése előtt, Budapesten, a belügyminisztertől a honvédelmi minisztertől és
a vádlottól vette át az instrukciókat, külön utasítást azonban nem kapott.
Jelentéseiben a karhatalom által elkövetett kegyetlenkedésekről stb. természetesen most sem volt szó, a vádlott csak 1942. január 22-én szerzett tudomást az akkori miniszterelnök közlése alapján arról, hogy Újvidéken
állítólag gyermekeket is megölnek. Kérdőre vonta Feketehalmy-Czeydnert,
aki ezt kereken letagadta és most is valótlan képet festett a vádlottnak az
ottani viszonyokról. Mindazonáltal a vádlott táviratilag határozottan
megtiltotta neki a kegyetlenkedéseket. Nevezett azonban ennek ellenére,
abból a célból, hogy a harci szellemet és az öldöklési vágyat a katonákban
felkeltse, illetőleg felfokozza, mű partizáncsatát rendeztetett és mű sebesülteket produkált előttük, azon kívül rumos teát erőszakolt ki számukra
a polgármestertől, azon a címen, hogy hideg van és a vér és szesz hatására
nem is maradt el, a vérengzés végzetesen folytatódott, s befejeztével – 1942
január havában Zsablyán Újvidéken – összesen 3309 polgári személy
holttestét számolták össze, köztük 147 gyermeket és 299 aggot.
Feketehalmy-Czeydner az újvidéki események lezajlása után is állandóan tagadott. A vádlott – védekezése szerint – hitt nekik, mert ennyi
aljasságot nem tudott egy régi jónevű bajtársáról feltételezni. Mindenesetre írásbeli jelentésre szólította fel, de úgy szolgálati, mint ügyészi jelentései semmitmondóak voltak. A csapatnaplói, amiket bekéretett, szintén
nem tartalmaztak semmit. Miután ezen a vonalon az eseményekről tiszta
képet alkotni nem tudott, elrendelte az ügy bírói kivizsgálását, aminek
megtörténte után – bár a hadbírói eljárás teljes mértékben feltárta a szörnyű atrocitásokat – pertörlés iránt tett előterjesztést a volt kormányzónak,
mert a politika nem vállalta az ügyet s a német katonai attasé is azt közölte vele, hogy Németország nem akar affért ebből az ügyből. Mikor
utóbb a Kállay kormány politikailag vállalta a délvidéki események per
utáni tisztázását és a volt kormányzónál a per újrafelvételét kieszközölte,
vádlott a pert a vkf. különbíróságához utalta. A bíróság tag jait akként
jelölte ki, hogy a könyörtelen igazság kiderítése biztosítva legyen. A főbűnösök letartóztatását azonban ügyészének, Babós hadbíró alezredesnek
nyomatékos előterjesztése ellenére sem rendelte el – védekezése szerint
azért, mert nem hihette, hogy magas rangú tábornokok megszökjenek.
Annál is inkább bízott bennük, mert Feketehalmy-Czeydner és Grassy is
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kijelentették, hogy nagyon örülnek, hogy bíróság előtt tisztázhatják magukat a szerintük alaptalan vádakkal szemben. Nevezettek aztán a németek segítségével mégis megszöktek, s csak a németek 1944. évi március
19-i bevonulása után tértek vissza, amikor is újból átvették őket a tábornoki karba és újabb pertörlés és teljes rehabilitálás következett”. /Btk.
478.§~ába ütköző hivatali hatalommal visszaélés büntette/.
[…] A Budapesti Népbíróság ezen ítélete ellen a népügyész, a terhelt terhére jelentett be fellebbezést a felmentés miatt, a vádtól eltérő minősítés
miatt, és súlyosbításért. A vádlott felmentésért fellebbezett, védője pedig
ugyancsak felmentésért, továbbá enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.
E fellebbezések alapján a Népbíróságok Országos Tanácsa 1946. május
22-én kelt NOT. I. 3162/1946. számú ítéletével felülbírálta a Budapesti
Népbíróság ítéletét. Annak felmentő részét megváltoztatta, és a terheltet
ezzel kapcsolatosan rögzített cselekményei alapján bűnösnek mondta ki
az 1945. évi VII. tc. által törvényerőre emelt 81/1945. M.E sz. rendelet
l.§ 1. pontjában meghatározott háborús bűntettben. Az elsőfokú ítéletnek
az Nbr. 15.§ 1. és 3. pontjai és a Btk. 478.§-ában foglalt bűncselekmény
megállapítására vonatkozó részét megsemmisítette, és e cselekményeket is,
az Nbr. 11.§ 1 pontjába ütköző háborús bűntettként értékelte. Mindezekért életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte, amelybe beszámította a szabadságvesztésben töltött időt.
A Népbírósági ítélet – nem érintett – többi részét a NOT helybenhagyta. így jogerőre emelte a terhelt egyes cselekmények miatt emelt vád
alóli felmentésére vonatkozó rendelkezéseket. …Az eljárt bíróságok nem
értékelték bűncselekményként a Kárpát csoport parancsnokaként tanúsított magatartását, az 1941 szeptemberi németekkel történt tárgyalást, a
Doni hadsereg maradványainak visszahozatalával, a Szerbiába küldendő megszálló csapatokkal, az északkeleti Kárpátok védelmi vonalának
kiépítésével, és a vezérkari főnök különbíróságának nyomozóhatóságai
által elkövetett atrocitásokkal kapcsolatosan emelt vád szerinti tényeket.
/A részletes tényállást a Budapesti Népbíróság ítélete II/I.,11/2.,11/6.,
11/7.,11/8. és II/12.szám alatt tartalmazza/.
A Népbíróságok Országos Tanácsa (NOT) a Budapesti Népbíróság
ítéletének azon tényállás részeit, amelyek alapján a bűnösséget megállapította, egyes részeiben kiegészítette, illetőleg módosította és egyben álláspontját is kifejtette: a VKF különbírósága felállítására vonatkozó tényállást azzal egészítette ki, hogy a VKF bíróság vezetője Babós hadbíró
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őrnagy a vádlott jóváhagyásával a honvédelmi miniszternek a bíróság
felállításában tett jelentésében összegezte annak feladatát abban, hogy a
bíróságnak minden szabotázs cselekményt meg kell torolnia. Ezen túlmenően a magyar nemzet fegyelmének meglazítására és a társadalmi
rend fel forgatására irányuló minden olyan tevékenységet is meg kell torolni, amely az állam és szövetségese, fegyveres erejének szándékosan hátrányt, az ellenségnek pedig szándékosan előnyt okoz.
A Délvidéki atrocitásokkal kapcsolatos terhelti tevékenységre vonatkozó
tényállásrészt a NOT akként módosította: „az atrocitások kulminálása előtt
1942. január 22-én sürgönyöz a razziának nevezett tömegmészárlás vezetőjének azzal az utasítással, hogy a kirívó igazságtalanságok kerülendők.”
[…] A NOT a Schönherz Zoltán ügyét a vezérkari főnökség bírósága
működésének egy kirívó esetének tekintette és nem a kegyelmezési jog gyakorlásának jogszerűsége szempontjából vizsgálta.
Végül a NOT a Szombathelyi Ferenc terhelt személyét pozitívan értékelő népbírósági ítélet megállapításait átértékelte, és őt negatív személyként jellemezte.
A tényállás ilyen kiegészítése és módosítása után a NOT a terhelt bűnösségét összesen 6 eseménnyel kapcsolatban állapította meg, valamennyi
eseményt egy bűncselekménynek minősített. A NOT a már hivatkozott
Nbr. 11.§ 1. pontjába ütköző háborús bűntettként értékelte a terheltnek
a vezérkari főnök bírósága felállításában vitt szerepét /I/l.pont/, továbbá
a Délvidéki vérengzésekkel kapcsolatos magatartását /1/2.pont/, valamint a tényállás II/l. /Keitellel folytatott tárgyalás 1942 tavaszán/, II/2.
/a 2. magyar hadsereg tragédiája, a II/3. alatti /az 1944. március 19-i
német megszállás/r és a II/4. tényállási részben /az Oroszországban lévő
megszálló hadsereg tagjai általa munkaszolgálatosok sérelmére elkövetett
cselekmények tekintetében megállapítottakat.
Az ekként jogerős ítéletek ellen a Legfőbb Ügyészség 1993. december
l-jén kelt Bfl. 21 888/1993. szám alatt a Be. 284.§-a (1) bekezdésének
a/ pontja alapján – mert a büntetőjogi felelősség megállapítása a büntető
anyagi jog szabályainak a megsértésével történt – felülvizsgálati indítványt nyújtott be.
Ez szerint tévedett a elsőfokon eljárt Budapesti Népbíróság, illetőleg a
másodfokú Népbíróságok Országos Tanácsa és a büntető anyagi jog szabályait megsértették, amikor a tényállás egyes eseményeit bűncselekmény-
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ként értékelték, mert a megállapított események egyike sem merítette ki
egyetlen bűncselekmény tényállását sem.
Részletesen utalt a felülvizsgálati indítvány valamennyi részcselekményre. így arra is, hogy a terhelt a Keitellel 1942 tavaszán tartott tárgyalások során arra törekedett, minél kisebb legyen a magyar részvétel a
hadműveletekben, és a háborúba való belesodródás ütemét minden körülmények között mérsékelni igyekezett. A doni katasztrófa – a felülvizsgálati indítvány szerint – arra vezethető egyebek mellett vissza, hogy
1942. december 24-én Hitler levelet irt a kormányzónak, amelyben a
végsőkig történő kitartás elrendelését kérte. A terhelt ezt a kormányzói
döntést a csapatokhoz továbbította. Az 1944. március közepén tartott,
Hitlerrel folytatott tárgyalások és az ottani magatartás az indítvány szerint úgyszintén nem minősíthető a háborúban történő mind fokozottabb
részvételre irányuló cselekménynek, annál inkább sem, mert a terhelt fellépése folytán ezt éppen, hogy elkerülte azáltal, hogy nem rendelte el a
megszálló németekkel szembeni ellenállást.
A VKF különbírósága létrehozása a törvényi felhatalmazáson alapult,
így az sem értékelhető bűncselekménynek. A munkaszolgálatosokkal való
bánásmód tekintetében a felülvizsgálati indítvány értelmében nincs is
tényállás, az újvidéki vérengzések kiderülésekor pedig a terhelt, mint vezérkari főnök, minden szükséges intézkedést megtett az eset kivizsgálására
és a felelősségre vonásra. Az a körülmény, hogy nem tartóztatta le a parancsnokokat, megítélésben tévedés lehet, de ez nem bűncselekmény.
Mindezek alapján a Legfőbb Ügyészség indítványozta a terhelt bűncselekmény hiányában történő felmentését valamennyi ellene emelt vád alól.
A védő a nyilvános ülésen az ügyészi állásponttal összhangban ugyancsak felmentést indítványozott.
A Legfelsőbb Bíróság 1994-évi ítélete megállapítja, hogy „a NOT ítélete
terjedelmes indokolást tartalmaz arra nézve, hogy miért látta megállapíthatónak a terhelt bűnösségét. Az indokolás azonban nem a felhívott
törvényi tényállás /Nbr. 11.§ 1. pont/ egyes elemeinek a megvalósítását
részletezte, – hogy a rögzített események és cselekmények miért valósítják
meg a háborús büntettet, – hanem teljességgel általánosságban mozgó,
Szombathelyi Ferenc katonai magatartását elemezte, és azt fejtette ki,
hogy a terhelt által választott magatartásától eltérő lépések mennyiben
lettek volna célravezetőbbek. A helyenként propagandisztikus megállapí-

115

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:25 Page 116

tástól sem mentes indokolásból nem tűnik ki, hogy a NOT miért állapította meg a háborús büntettet a terhelt terhére.
A Legfelsőbb Bíróság az indítványt és a védői álláspontot alaposnak
találta, és megállapította, hogy a terheltnek a tényállásokban irt magatartásai, az eseményekben vállalt szerepe a terhére rótt bűncselekményeket
nem valósítják meg, de egyéb bűncselekmény tényállását sem merítik ki.
A Leg felsőbb Bíróság álláspontjának részletes kifejtése előtt külön
hangsúllyal emeli ki az alábbiakat:
Eljárása nem terjedt ki Szombathelyi Ferenc történelmi szerepének
avagy vezérkari főnöki tevékenységének értékelésére, arra, hogy mint elsőszámú katonának a lépései mennyire voltak helyesek, avagy helytelenek,
és az a hadviselés szempontjából igazolható-e. Ennek eldöntése ugyanis
a hadtörténelemre vár, és megítélése számos egyéb katonai szakkérdéstől
is függ. Mindezek a büntetőjogon kívül eső szempontok.
[…] A terhelt bűnösségét a Népbíróságok Országos Tanácsa az 1945.
évi VII.tc.-vel jogerőre emelt Nbr. 11.§ 1. pontjában foglalt háborús bűntettben állapította meg. E bűncselekményt az követte el: „aki az 1939.
évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését vagy Magyarországnak
a háborúba mint fokozottabb mértékben történt belesodródását vezetői
állásban kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elősegítette, vagy
azt megakadályozni nem törekedett, bár erre vezető közhivatalnoki állásánál, politikai, gazdasági, közéleti szerepénél fogva módja lett volna”.
A Legfelsőbb Bíróság megállapítása szerint a NOT álláspontja – az
elsőfokú ítéletben rögzített tényállás sorrendjét követve, a jelen ítéletben
meg jelölt egyes tényállási részekben foglalt cselekményeket szem előtt
tartva az alábbiak miatt téves.
1/ A Budapesti Népbíróság ítéletében A/l. pontban – jelen ítélet 1/1.
pontja – írt események és terhelti tevékenység, amely a VKF különbíróságának felállításával függ össze – nem valósítja meg az említett háborús
bűncselekmény tényállási elemeit. Az 1941. évi 7650,M.E számú rendelet meghozatalára és kihirdetésére az 1939.évi II.tc. /a Honvédelmi
Törvény/ 141.§ (2) bekezdése alapján, az 1930. évi III.tc. /Ktbtk. hatályba léptetése/ 50.§-ában kapott felhatalmazás folytán került sor. Szombathelyi Ferenc terhelt 1941. szeptemberében lett a Magyar Honvédség
vezérkari főnöke és egyben parancsnok. Hivatalba lépésekor már hatályban voltak a világháború idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezések,
valamint a polgári büntetőbíráskodás alá tartozó egyéneknek a honvéd
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büntetőbíráskodás alá helyezéséről szóló 1941. évi 4850. M.E számú rendelet. Ennek 3.§-a a hűtlenség bűntettének és vétségének eseteit a honvéd
büntetőbíráskodás alá vonta, mégpedig az ország hadbalépését bejelentő
nyilatkozat közzétételének napjától. Magyarország 1941. június 26. óta
már hadban állt, ekkor Szombathelyi Ferenc volt a honvéd vezérkar főnöke. A hűtlenség már ezt megelőzően is a honvéd büntetőbíróság eljárása
alá tartozott.
A terhelt javaslatára meghozott és kihirdetésre került 7650/1941. M.E
számú rendelet a minisztertanács döntésén alapult. Ez kimondotta egyebek mellett, hogy a már egyébként is katonai bíráskodás hatálya alá vont
hűtlenség bűntette miatt a bűnvádi üldözés elrendelésére az illetékes parancsnok jogait kizárólag a Magyar Királyi Honvédvezérkar főnöke gyakorolja. Hatáskörébe tartozott továbbá halálbüntetés esetén a kegyelmi
jog gyakorlása is.
A Legfelsőbb Bíróság megállapítja, hogy Szombathelyi Ferencnek az
e körben tanúsított magatartása nem alkalmas az Nbr. ll.§-ának 1. pontjában irt háborús bűncselekmény megállapítására, ezzel ellentétes álláspont alapvetően téves. Ez a tevékenysége ugyanis nem eredményezte és
nem is eredményezhette az ország háborúba való fokozottabb belesodródását és nem is irányult arra, hogy azt elősegítse, így a felhívott háborús
bűntett egyetlen tényállási elemét sem valósítja meg. Ezek a rendelkezések
és végrehajtásuk a kérdéses bűncselekmények elbírálásánál az egységes
megítélést biztosították. Ez mellett a hadban álló országban, a fegyelem
erősítésére és az állam biztonságának a megóvására voltak hivatottak.
Megállapítható továbbá az is, hogy ezen események és Szombathelyi Ferencnek azokban tanúsított magatartása nem minősíthető az Nbr. 15.§
1. pontjában meghatározott népellenes bűntettnek sem. A javaslatára
született miniszterelnöki rendelet nem a nép, hanem azoknak a személyeknek az érdekeit sértette, akik a törvényes rendelkezéseket megszegték
és a hűtlenség bűntettének törvényi tényállását valósították meg. Szükséges
kiemelni továbbá azt is, hogy a létrehozott VKF különbírósága az akkori
katonai különbíráskodásra vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak
megfelelt.
Tévesen értékelte tehát a Budapesti Népbíróság a terhelt e cselekményét
az Nbr. 15.§ (1) bekezdésébe ütköző népellenes bűntettnek, illetőleg a
Népbíróságok Országos Tanácsa az Nbr.11.§-ának 1. pontjába ütköző
háborús bűntettnek.
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2/ Téves a terhelt bűnösségének a megállapítása a délvidéken történt
eseményekkel összefüggő magatartása miatt is, a terheltet e körben büntetőjogi felelősség nem terheli.
A Népbíróságok Országos Tanácsa Szombathelyi Ferenc bűnösségét hivatali hatalommal visszaélés bűntette helyett háborús bűntettben állapította
meg, annak ellenére, hogy az irányadó tényállás e bűncselekményt nem valósítja meg. Maga a NOT ítélet is rögzíti, hogy Szombathelyi Ferencnek az
újvidéki eseményekkel kapcsolatos szerepe a háborús bűntett megállapításához szükséges közvetlen tevékenység ismérveit nem tünteti fel. Mégis úgy foglalt állást, hogy egységes akaratelhatározásból eredve a cselekmények egymással összefüggésben állottak, így a NOT a terhére megállapított háborús
bűntett egy „momentumaként”, azzal eszmei halmazatot alkotva, értékelte
ezen eseményeket. A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen megállapítható azonban, hogy Szombathelyi Ferencnek a szóban lévő cselekménye és a délvidéki események kivizsgálására tett intézkedései, az ezzel összefüggő lépései a háborús bűntett egyetlen tényelemét sem merítik ki. Az
semmilyen értelemben: sem volt alkalmas a háborúba történő belesodródás
elősegítésére. A terhelt törekvése arra irányult, hogy mint legmagasabb katonai elöljáró, a rendelkezésre álló adatok alapján a valóságos helyzetet felderítse, illetőleg a tudomására jutáskor felelős személyek törvényes felelősségre
vonását rendelte el. Ekként pedig ez a magatartás teljességgel alkalmatlan
az Nbr. 11.§ 1. pontjában írt háborús bűncselekmény megállapítására.
De téves a Budapesti Népbíróság azon álláspontja is, amely szerint
Szombathelyi Ferenc azzal, miszerint a délvidéki atrocitásokért felelős magasrangú tiszteket nem tartóztatta le, megvalósította a Btk. 478.§- ában
írt hivatali visszaélés bűncselekményét.
Ez a bűncselekmény célzatos magatartást tételez fel, a törvényi tényállás megállapításához ez szükséges. A terhelt magatartása azonban egyáltalán nem tekinthető célzatosnak, és nem irányult arra, hogy az eljárás
alatt álló magas rangú tiszteket szándékosan mentesítse, és szabadlábon
hagyja. Szombathelyi Ferenc a gyanú okként szolgáló cselekményt, valamint az elkövetéssel gyanúsított személyek helyzetét a kor szellemének
megfelelő felfogásban, a törvényes rendelkezések ismeretében mérlegelte,
és ennek alapján a legjobb belátása szerint döntött úgy, hogy nem indokolt
a letartóztatásuk. Ez a döntés a minden körülményt értékelő, jóhiszemű
mérlegelésének az eredménye, ekként pedig nem minősíthető bűncselekménynek, nem valósította meg az akkor hatályos Btk. 478.§-ba ütköző hi-
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vatali visszaélés tényállási elemeit sem. Ezt mutatja egyértelműen az a
tiszti parancs, amelyet az érintettek szökése után a terhelt kiadott és amelyben mélységesen elítélte magatartásukat, és egyben magyarázatot is adott
ahhoz a döntéséhez, amellyel a gyanúsítottakat szabadlábon hagyta.
Szombathelyi Ferenc terheltnek tehát az újvidéki eseményekkel összefüggő magatartása sem a terhére rótt háborús bűntettet, sem pedig a hivatali visszaélést nem valósította meg.
[…] A részletezetteket összegezve, a Legfelsőbb Bíróság az alábbiakat
kívánja kiemelni: annak eldöntésénél, hogy Szombathelyi Ferenc terhelt
magatartása, illetve azok az események, amelyeknek részvevője, illetőleg
irányítója volt, alkalmasak-e az Nbr. 11.§. 1. pontjában irt háborús bűntett megállapítására, az egyes részcselekmények beható vizsgálatán túlmenően a terhelt egész tevékenységét kell figyelembe venni. A Legfelsőbb
Bíróság az egyes részcselekmények előzőekben írtak szerinti vizsgálata
alapján jutott arra a következtetésre, hogy a NOT által figyelembe vett,
a bűnösség alapjául szolgáló tényállás alkalmatlan az említett háborús
bűncselekmény megállapítására, mert annak elemeit nem valósította meg.
A terhelt Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben
történő belesodrósását elősegítő tevékenységére még kevésbé lehet következtetni akkor, ha Szombathelyi Ferencnek, mint a vezérkar főnökének egész
működése kerül értékelésre. A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállást figyelembe véve a terhelt e beosztásában végzett tevékenysége minden
esetben arra irányult, hogy a magyar érdekek szem előtt tartásával a háborús részvételünket a lehetőség szerint csökkentse. Ugyanakkor utalni kell
arra is, hogy a hadba lépés a legmagasabb politikai döntés eredménye volt,
akkor, amikor a terhelt még nem töltötte be a vezérkar főnökének beosztását. A hadiállapot beálltára vonatkozó döntést a kormányzó hozta, a
miniszterelnök a parlamentnek bejelentette, az pedig jóváhagyta. A terheltnek, mint katonának, a feladatát ezt követően a felsőbbség parancsai,
illetőleg a szolgálati szabályzat, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok határozták meg.
Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a Legfőbb Ügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítványt alaposnak találta. Megállapította,
hogy a Budapesti Népbíróság, valamint a Népbíróságok Országos Tanácsa ügydöntő határozatát a Be 284.§-ának (1) bekezdésében irt anyagi
jogi szabálysértéssel hozta meg. Ezért a Budapesti Népbíróság 1946. március 30-án kelt Nb. XX. 653/1946. számú, valamint a Népbíróságok
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Országos Tanácsa 1946. május 22-én kelt, NOT. I. 3162/1946/11.
számú ítéletét hatályon kívül helyezte, és a Be 291.§-ának (3) bekezdése
alapján maga hozott a törvénynek megfelelő határozatot. Szombathelyi
Ferenc volt vezérezredes terheltet az ellene az Nbr. ll.§-ának 1. pontjában
irt háborús bűntett miatt emelt vád alól – mert a terhére rótt bűncselekményt nem követte el – a Be 214.§-ának (3) bekezdés a/ pontja alapján,
bűncselekmény hiányában felmentette.”
Budapest,1994. március hó 16. napján.
Dr. Julis Mihály s.k. a tanács elnöke,
Dr. Rabóczki Ede s.k. előadó bíró,
Dr. Domokos Jenő s.k. bíró,
Dr. BakonyiIstván s.k. bíró,
Dr. Kiss Zsigmond bíró, a tanács tag jai

A népbíráskodásról szóló 81/1945. (ii. 5. ) Me rendelet 11.§.1. pontja,
amelyben a népbíróságok országos Tanácsa bűnösnek mondotta ki
szombathelyi Ferencet és még nagyon sok politikai szereplőt, az Alkotmánybíróság szerint. alkotmánysértő a rendelet más pontjaival
együtt. Alkotmánysértő volt ez már 1945-ben is – tesszük hozzá mi –,
hiszen az AB véleménye megfelelt az akkori alkotányos jogrendnek is.
Így szól a nevezetes szakasz megsemmisített 1–4 és 6. pontja, amelynek alapján minden minisztert és más politikai szereplőt tetszés szerint
ültettek vádlottak padjára és küldtek döntés szerint bitófára:
11.§ Háborús bűnös az:
1. Aki az 1939. évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését, vagy
Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben történt
belesodródását vezető állásban kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elősegítette, vagy azt megakadályozni nem törekedett, bár erre
vezető közhivatali állásánál, politikai, közgazdasági, közéleti szerepénél fogva módja lett volna,
2. aki mint a kormány, országgyűlés tag ja, vagy mint vezető állást betöltő közalkalmazott, kezdeményezője, vagy, bár a következményeket
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előre láthatta, részese volt olyan határozat hozatalának, amely a magyar népet az 1939. évben kitört világháborúba sodorta,
3. aki a fegyverszünet megkötését erőszakkal vagy befolyásának kihasználásával megakadályozni igyekezett,
4. aki vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a hatalom megszerzésére irányuló lázadáshoz, a hatalom megtartásához, vagy aki e hatalom megszerzése után kapott kinevezés vagy
megbízatás alapján a nyilas kormányzatban, közigazgatásban vagy
honvédelem keretében életét fenyegető kényszerű szükség nélkül vezető
állást vállalt (vezető állás alatt miniszteri, államtitkári, főispáni, főpolgármesteri, hadsereg-parancsnoki, hadtestparancsnoki vagy hasonló
fontosságú állást kell érteni),
6. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt elmondott beszédben vagy rádió útján huzamosabb időn
át olyan állandó jellegű és folyamatos tevékenységet fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy az ország háborúba lépése, illetőleg a háború
fokozottabb mértékben való folytatása érdekében a közfelfogást jelentős
mértékben befolyásolja és az országra káros irányba terelje.
Az Alkotmánybíróság 2/1994. (i. 14.) AB határozata megállapította,
hogy az 1945. évi vii. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945.
(v. 1.) Me rendelettel, valamint az 1947. évi XXXiv. törvénnyel módosított és kiegészített 81/1945. (ii. 5.) Me rendelet (a továbbiakban:
Nbr.) 11.§-ának 1–4. pontja és 6. pontja, továbbá 13.§-ának 1. és 3–7.
pontja alkotmányellenes, ezért azokat a határozat közzétételének napjával megsemmisítette. Megállapította, hogy a Büntető Törvénykönyvről
szóló 1978. évi iv. törvény (a továbbiakban: Btk. ) 33.§ (2) bekezdés
a) pontja (az el nem évülő bűncselekmények köre) az nbr. 11.§ 5. pontjában és 13.§ 2. pontjában meghatározott háborús bűntettekre vonatkoztatható.
Az Alkotmánybíróság elrendelte az alkotmányellenes törvényi, rendelkezések alapján, jogerős határozattal 1989. október 23-a után lezárt
büntetőeljárások felülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még nem mentesült a hátrányos jogkövetkezmények alól.
Dr. Képírót éppen a nbr. 11.§ 5. pontjában meghatározott, emberek
törvénytelen kivégzésével vagy megkínzásával elkövethető, tehát az ABhatározat után is hatályban maradt háborús bűntettel vádolták meg.
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A megsemmisített rendelkezések az „elkövetés” idején nem létezett
magatartásokat büntettek akkor nem volt büntetésekkel, s mi több, a
hatályban maradt előbbi rendelkezés sem volt meg korábban, s az előírt
drákói büntetés sem létezett. e rendelkezés hatályban tartását csak a
nemzetközi büntetőjog rendelkezéseinek megfelelés alapján lehet megállapítani, azaz esetenként, alkalmazásakor vizsgálni kell, hogy a nemzetközi büntetőjog mely szabálya szenvedett sérelmet. ennek vizsgálatát a Képíró-perben hivatalból is el kellett volna végezni, ám e vizsgálat
az eljárás elhúzódásával járhatott volna, jogkérdések miatt való fellebbezés, esetleg új eljárás elrendelése miatt. erre a vádlottnak és védőjének nem volt ideje… A 2011. évi eljárás kapcsán visszatérünk e kérdésre. A legnagyobb számú elítélés bizonyára e törvényhely alapján
volt, s ennek megsemmisítése esetén a történelmi távlatú cselekményekre nem maradt volna magyarországi büntető szabály… ez természetesen nem elég indok egy az AB szerint is alkotmánysértő törvényhely hatályban tartására. Márpedig ez történt.
Tárgyunkhoz képest messzire vezetne a népbíróságok tevékenységének elemzése, azok politikai irányultságának, a bosszú motívumának, a tisztességes eljárás követelményei megsértésének bemutatása,
nemcsak a jogalkotás, hanem a jogalkalmazás világában.
Az Alkotmánybíróság kifejtette:
„A nbr. 11–14.§-ai a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine
lege elvét, a visszaható hatály tilalmát már a klasszikus, a liberális, demokratikus állam büntetőjogában kialakult tartalmában is sérti. Ennek
lényege az az államot terhelő közjogi, alkotmányos kötelezettség, hogy
büntetőhatalma gyakorlásának alapfeltételeit törvényben rögzítse: az
egyén büntetőjogi felelősséggel csak olyan cselekményekért tartozik, amelyeket elkövetésekor a törvény már bűncselekménynek nyilvánított, és
olyan büntetéssel sújtható, amelyet a törvény az elkövetéskor kilátásba helyezett. Ettől eltérés csak az enyhébb elbírálás irányában lehetséges.”
Az AB megállapította azt is:
„Jogi értelemben vett kötelezettséget a fegyverszüneti egyezmény 14.
pontja tartalmaz. Az, hogy Magyarország közre fog működni a háborús
bűncselekményekkel vádolt személyek feletti ítélkezésben, feltételezte – minimálisan – a tényállások és büntetési tételek meglétét. Már az nbr. elő122

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:25 Page 123

készítése folyamán, majd megszületését követően szakmai körökben vita
folyt a tekintetben, hogy a háborús bűnösök felelősségre vonásának kötelezettsége igényli-e a nullum crimen, nulla poena sine lege elvének feladását, a visszaható hatályú jogalkotást és jogalkalmazást, vagy a hatályos
büntetőjogi szabályok, illetve a miniszterek felelősségét meghatározó és felelősségre vonását lehetővé tevő, akkor hatályos 1848. évi III. tc. és az
1920. évi X. tc. rendelkezései megfelelő alapot szolgáltattak volna-e az
ítélkezéshez.
Anélkül, hogy az Alkotmánybíróság e kérdésben állást foglalt volna,
megállapította, hogy az nbr. megalkotására, ezen belül a visszaható hatályú büntető jogalkotásra a magyar államnak nem volt nemzetközi jogi
értelemben vett kötelezettsége, az jogilag szuverén döntés eredményeként
született. A fegyverszüneti egyezményből önmagából fakadó jogi kötelezettség csupán a háborús bűnösök büntetőjogi felelősségre vonására vonatkozott, a felelősségre vonás mikéntje: a visszaható hatályú büntető jogalkotás, a tényállási elemek és a büntetések meghatározása, a különbíróságok
felállítása formailag a magyar állam »szuverén« döntése volt.”
A népbíróságok által ill. a népbíráskodásról szóló, az 1945. évi vii.
törvénnyel törvényerőre emelt, többször módosított 81/1945. (ii. 5.)
Me rendelet alapján elítéltek törvénysértő elítélésének orvoslásáról
eddig nem született törvény. ezen elítélések megsemmisítése igen
nehéz, egyéni jogorvoslatok alapján történhet, de számos esetben lehetetlen elsősorban a korabeli ítéletek tényállásának új bizonyítékok
híján érinthetetlensége és a nem mindig rugalmas bírói gyakorlat miatt.

Az újvidéki kirakatper

A háborús bűnösök felelősségre vonásáról már a ii. világháború tartama alatt több nemzetközi megállapodás, deklaráció született. Így a
Szövetségi Nyilatkozat londonban 1942. január 13-án, a moszkvai deklaráció 1943. október 30-án. Kiemelkedő fontosságú a londonban
1945. augusztus 8-án aláírt egyezmény A tengely európai háborús főbűnöseinek üldözése és megbüntetése tárgyában. A megállapodások közös
elve, hogy minden háborús bűnöst abban az országban vonjanak fele123
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lősségre, amelyben cselekményeit elkövette, és a felelősségre vonás az
illető ország törvényei szerint történjék. szombathelyi és társai kiadása
a magyar fegyverszüneti egyezmény 14. pontján alapulhatott.
elméleti vita lenne, ha felvetnénk, kiadták volna-e szombathelyit, ha
a noT nem állapítja meg bűnösségét az újvidéki eseményekért, amint
a Budapesti népbíróság nem állapította meg? elvileg ez esetben talán
megtagadható lett volna kiadása, ha bűncselekmény hiánya miatt mentették volna fel. A kiadatás enyhén szólva nem volt részleteiben szabályozva. Még nagyobb hiba, hogy a vezérkari főnököt még a szovjet területen elkövetett állítólagos cselekményekért is felelősségre vonták, pedig
csak a Jugoszláviában elkövetettekért lehetett volna, s az is vitatható,
hogy milyen bűntettet követett el szombathelyi Jugoszláviában? Persze
adhatott ottani bűntettre parancsot, de adott-e?
A politikai-hatalmi erőterekben nem lehetett igazságos ítéletre számítani ott, ahol még a Bajcsy-Zsilinszkyt tényekkel felvértező, a magyar országgyűlésben az újvidéki ügyben interpelláló, a felelősségrevonást szorgalmazó Popovics Milán szerb képviselőt is halálra ítélték és kivégezték.
Megfelelő bizonyítás és jogorvoslati lehetőség nélkül, kifejezetten elfogult bíróság előtt lefolytatott eljárás lehetett-e tisztességes? nem volt az.
A válasz aligha lehetett kétséges a vajdasági pártállami bíróság előtt.
A vajdasági legfelsőbb Bíróság nyilvános tárgyalása a péterváradi
erőd közelében, a péterváradi kultúrteremben folyt október 22-től 28ig. A bíróság a színpadon foglalt helyet.
Györkei Jenő könyve és a 2011-évi perben az ügyészség által csatolt
szerbiai iratok nyomán tekintsünk a vajdasági legfelsőbb Bíróság eljárására.63
1946. október 22. „Az elnök elrendeli a vádlottak elővezetését – tudósít a korabeli vajdasági Magyar szó. – A bejáratnál megjelenik szombathelyi Ferenc magas alakja, nyomában a többi vádlottal […] egymásután lépnek a bíróság elé, hogy dr. Petar Aranicki, a noviszádi kerületi
népbíróság bírói beosztású tagjának tolmácsolása mellett bemondják
személyi adataikat.”
A vádlottak: szombathelyi (Knausz) Ferenc vezérezredes, 59 éves,
magyar állampolgár; Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérezredes, 49
éves, magyar állampolgár; Grassy József vezérőrnagy, 52 éves; Gaál
lajos csendőralezredes, 51 éves; dr. Zöldy Márton csendőrszázados, a
különleges osztag vezetője, 34 éves; dr. Bajsay Bauer ernő, 53 éves, a
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megszállás alatt Bács-Bodrog vármegye alispánja; dr. nagy Miklós, 59
éves, Újvidék volt polgármestere; Bajor Bauer Ferenc vezérőrnagy, 63
éves, 1942 „hideg napjai”-ban Újvidék katonai parancsnoka; Perepatič
Pál újvidéki kereskedő, 38 éves.
Az 1946. október 23-ai, a szerdai tárgyalásra csak szombathelyit vezették elő, aki az elnök kérdésére kijelentette:
– Nem érzem magam bűnösnek. Az én lelkiismeretem tiszta.
Majd a bácskai razziával kapcsolatban elmondta:
– „Én a razziát kizárólag rendőrségi intézkedésnek tartottam és csak
akkor figyeltem fel, amikor megérkeztek a hamis jelentések, amelyek ütközetekről számoltak be. Bemutatták, hogy a Bánátból lázító elemek szivárogtak át. Ekkor tekintettem a tisztogatási műveleteket hadműveleteknek.
A razzia eredményeiről sohasem kaptam jelentést, csak a hadműveletekről. Híreszteléseket hallottam, de nem volt időm akkor kellő figyelmet
szentelni azokra. Azt jelentették, hogy nagy csaták folynak, ahol a honvédség a nagy hideg ellenére jól megállta a helyét, ugyanakkor magánemberektől hallottam, hogy kegyetlenségek, kivégzések történtek.
– Horthynak jelentést tett a történtekről?
– A rendes havi jelentésekben értesítettem. Egyébként minden Horthy
tudtával és hozzájárulásával történt. […] Amikor tudomást szereztem a
műveletekről, három táviratot is küldtem Újvidékre, hogy azonnal szüntessék be a harcokat. Ezeknek a táviratoknak még a vérengzések második
napján meg kellett volna érkezniök.”
ezek után az ügyész, dr. Gyetvai Károly tett fel néhány kérdést:
–„Ha a sajkásvidéki eseményeket azonnal kivizsgálta volna, megállíthatta volna a későbbi események bekövetkezését?
– Igen. Novi Sad akkor nem került volna bele.
– E tekintetben nem követett-e el valami mulasztást?
– Félrevezettek. Azért vagyok a bíróság előtt, hogy feleljek érte.
– Horthy tudott-e a sajkásvidéki öldöklésről?
– Főhadsegédének jelentettem és magam is minden héten jelentést tettem neki.”
Az 1946. október 22-én kezdődő tárgyalás során folyamatosan vezették elő és hallgatták ki a vádlottakat. szombathelyire október 28-án, a
hétfő délelőtti tárgyaláson került sor másodszor. ekkor a periratok is125
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mertetésével és bizonyítási eljárásokkal telt az idő. A tárgyalás az újvidéki sajtót értékelve nagyon egyoldalúan zajlott. hivatalból kirendelt
védők ugyan voltak, de a jegyzőkönyvek szerint meg sem szólaltak.
Megjegyezzük, hogy ezt lehetetlennek tartjuk, már csak a látszat kedvéért is szót kellett kapjanak.
Még ezen a napon hangzott el dr. Gyetvai Károly vádbeszéde. ez inkább politikai programbeszéd, egy vezércikk, semmint jogi értelemben
vett vádbeszéd. Mindenért szombathelyit tette felelőssé. szombathelyi
mellett sűrűn emlegette horthy Miklós kormányzó felelősségét is az újvidéki vérengzésekért, aki „mindenről tudott és mindent jóváhagyott”.
október 30-án, szerdán délután négy órakor vonult be a bíróság, hogy
ítéletet hirdessen. Bevezették a vádlottakat is. A bíróság valamennyi vádlottat bűnösnek mondta ki. szombathelyi Ferencet golyó általi halálra,
polgári és politikai jogainak elvesztésére és vagyonelkobzásra ítélte.
A bíróság szombathelyi „bűneit” összesen hét pontban foglalta
össze és bűnösnek mondta ki. nézzük az ítéletet:

„A Nép nevében

A Vajdasági Legfelsőbb Bíróság, mint büntető bíróság tanácsa az alábbi
összetételben: Varga Petar bíró, mint a tanács elnöke, Kovac Kalman és
Stevan Krdzalic bírósági ülnökök, tanácstagok, valamint Sofija Neducin
jegyzőkönyvvezető, Szombathelyi-Knaus Ferenc és társai ellen az A.P.V.I.
Ügyészség 749/46. számú 1946. október 13-i vádirata alapján indított
büntetőügyben, az 1946. október 22-től október 28-ig tartó főtárgyaláson
Szombathelyi Ferenc, Feketehelmy-Czeydner Ferenc, Grassy József, Gaál
Lajos, dr. Zöldy Márton, dr. Bajsai-Bauer Ernő, dr. Nagy Miklós, BauerBajor Ferenc és Perepatics Pál vádlottak, ezenkívül dr. Gyetvai Károly vajdasági ügyész és Zarko Matijasević újvidéki községi ügyész, valamint Svetozar Stakic, Szombathelyi Ferenc és Perepatics Pál vádlottak kirendelt
védőügyvédje, dr. Jefta Nović, Fekete-halmy-Czeydner Ferenc és BauerBauerFerenc vádlottak kirendelt védőügyvédje, Milán Ivanović, Grassy
József vádlott kirendelt védőügyvédje, Mihajlo Ramac, dr. Bajsai-Bauer
Ernő és dr. Nagy Miklós vádlottak kirendelt védőügyvédje és Katarina
Marinković, dr. Zöldy Márton és Gaál Lajos vádlottak kirendelt védőügyvédje és Petar Aranicki községi bíró, mint tolmács jelenlétében a lefolytatott bizonyítási eljárásban, valamint a vád és a védelem meghallgatása
után, 1946. október 30-án kihirdette az alábbi ÍTÉLETET
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Szombathelyi-Knaus Ferenc, elsőrendű vádlott, született 1887. május

17-én Győrben, apja családi és utóneve Knaus Ferenc, anyja családi és utóneve Szombathelyi Anna, nemzetisége magyar, magyar állampolgár, a
volt honvéd hadsereg hadseregtábornoka és vezérkari főnöke, nős, utolsó
tartózkodási helye Budapest, vagyontalan, háborús bűnösként a budapesti
Magyar Népbíróság által jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélt,
jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Feketehalmy-Czeydner Ferenc, másodrendű vádlott, született 1890.
november 22-én Piskében, Romániában, apja utóneve Gusztáv, anyja
leánykori családi és utóneve Valinger Vilhelmina, nemzetisége magyar,
magyar állampolgár, a volt honvéd hadsereg altábornagya, háborús bűnösként a Budapesti Magyar Népbíróság által jogerősen kötél általi halálbüntetésre ítélt, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Grassy József, harmadrendű vádlott, született 1894. december 31-én
Selesen, Csehszlovákiában, apja utóneve József, anyja leánykori családi
és utóneve Lerman Marija, nemzetisége magyar, magyar állampolgár,
a volt honvéd hadsereg vezérőrnagya, nős, egy gyermek apja, vagyontalan, utolsó tartózkodási helye Budapest, háborús bűnösként a Budapesti
Magyar Népbíróság által jogerősen kötél általi halálbüntetésre ítélt, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Gaál Lajos vádlott, született 1895. április 13-án Köröstárkányban,
apja utóneve Dénes, anyja leánykori családi és utóneve Falbek Lujza, volt
csendőr főtiszt, magyar állampolgár, nős, két gyermek apja, utolsó tartózkodási helye Budapest, háborús bűnösként a magyar vezérkar speciális
bírósága által jogerősen 16 év fegyházbüntetésre ítélve, jelenleg előzetes
letartóztatásban van.
Dr. Zöldy Márton vádlott, született 1912. augusztus 14-én Aradon,
Romániában, apja utóneve Márton, anyja leánykori családi és utóneve
Magyari Valéria, nemzetisége magyar, magyar állampolgár, nős, egy
gyermek apja, vagyontalan, utolsó tartózkodási helye Budapest, háborús
bűnösként a Budapesti Magyar Népbíróság által jogerősen kötél általi
halálbüntetésre ítélve, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Dr. Bajsai-Bauer Ernő vádlott, született 1893. október 31-én Budapesten, apja utóneve Ernest, anyja leánykori családi és utóneve Langer
Etel, nemzetisége magyar, magyar állampolgár, nős, egy gyermek apja,
a volt Bács-Bodrog vármegye alispánja, utolsó tartózkodási helye Szombathely, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
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Dr. Nagy Miklós vádlott, született 1887. július 25-én Znojmobam

/Morvaország/, apja utóneve Miklós, anyja leánykori családi és utóneve
Ebeling Antónia, nemzetisége magyar, magyar állampolgár, nős, egy
gyermek apja, utolsó tartózkodási helye Kőszeg, Magyarország, jelenleg
előzetes letartóztatásban van.
Bauer-Bajor Ferenc vádlott, született 1883. március 21-én, apja utóneve Ferenc, anyja leánykori családi és utóneve Roóz Mária, pécsi származású, nemzetisége magyar, magyar állampolgár, a volt honvéd hadsereg
tábornoka, nős, egy gyermek apja, a magyar bíróság által 2 év fegyházbüntetésre ítélve, utolsó tartózkodási helye Kőszeg, Magyarország, jelenleg
előzetes letartóztatásban van.
Perepatics Pál vádlott, született 1908. július 26-án, Slavonski Brodban, apja utóneve Julije, anyja leánykori családi és utóneve Zajac Jelisaveta, pécsi származású, nemzetisége magyar, jugoszláv állampolgár, nős,
két gyermek apja, vagyonos, újvidéki kereskedő, utolsó tartózkodási helye
Budapest, jelenleg előzetes letartóztatásban van,

bűnösök az alábbiak szerint:
Szombathelyi-Knaus Ferenc, elsőrendű vádlott:

1/ a hitleri Németország Szovjetunió elleni támadása után, 1941 júniusában a Szovjetunióba behatoló magyar fasiszta kárpáti csoport hadseregének parancsnokaként tudomása volt a háborús bűntettekről és
csapatainak jóváhagyta a szovjet Ukrajna békés lakossága és a szovjet
foglyok terrorizálását;
2/ 1941. szeptember elejétől 1944. április 3-ig a magyar fasiszta hadsereg
vezérkari főnöke volt, amely Hitler és Mussolini oldalán a szabadságszerető népek ellen harcolt. A hadsereg vezérkari főnökeként a főparancsnok szervezte meg a magyar fasiszta haderőt és segítette a hitleri
Németország háborús törekvéseit. Parancsnoksága alatt a magyar fasiszta egység számtalan kegyetlenséget, gyilkosságot követett el és rendszeresen fosztogatta a megszállt területek védtelen lakosságát;
3/ A horthysta Magyarország vezérkari főnökeként 1941 szeptemberében
megalakította a speciális bíróságot, amely közvetlen vezetése és felügyelete
alatt működött és véres terrorcselekményekkel, halálbüntetésekkel és hoszszú távú börtönbüntetésekkel igyekezett megtorolni és elfojtani a haladó
mozgalmakat. Ez a bíróság csak Bácska területén kb. 200 embert ítélt
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halálra. Szombathelyi vádlottnak vezérkari főnökként jogában állt személyesen az elítélteknek kegyelmet adni, ám ezt a jogát csak ritkán gyakorolta. Ennek megfelelően Milán L. Popoviccsal együttműködve elutasította a halálra ítélt Svetozar Markovié néphős kegyelmi kérelmét;
4/ Budapesten 1942. január 2-án részt vett a Keresztes-Fisher Ferenc
belügyminiszterrel és Bartha Károly védelmi miniszterrel megtartott,
a Sajkás körzeti razziát elrendelő értekezleten. A razzia elvégzését Feketehalmy-Czeydner Ferenc vádlottra bízta kifejezett utasításba adva,
hogy a razzia bosszúálló jellegű legyen, amelynek következményeként
számos ártatlan civilt megöltek és megkínoztak a Sajkás körzetben.
Ezeket a cselekedeteket népünk megsemmisítése és a megszálló elleni
népfelkelés elfojtása céljából tette;
5/ a Sajkás körzetben folyó véres razzia idején, 1942. január 12-én részt
vett a razzia kibővítéséről szóló határozat meghozatalában. A határozatnak megfelelően a razziát kibővítették Becse – Srbobran (Szenttamás), Pasicevo, Backi Petrovac (Bácspetrőc), Tovarisevo – Backa Palanka (Palánka), valamint Újvidék város területére. A kibővített
területen a razzia elvégzését Feketehalmy-Czeydner Ferenc vádlottra
bízta, akiről tudta, milyen véres eszközökkel végezte el a Sajkás körzeti
razziát. Miközben a razzia elvégzését Feketehalmy-Czeydner Ferenc
vádlottra bízta, elmondta neki, hogy a „felkelés szálai” Újvidékre vezetnek és ezzel Czeydner vádlottat Újvidék ártatlan lakosságára uszította, amely ellen ugyanolyan véres intézkedések következtek, mint a
Sajkás körzet esetében. Ezek után jóváhagyta a Feketehalmy-Czeydner
Ferenc vádlott által kidolgozott véres razzia tervét, amely alapján
1942. január 21-23-ig kb. ezer ártatlan személyt különös kegyetlenséggel meggyilkoltak és számos rablást, fosztogatást végeztek, majd ezek
után a fenti határozat alapján 1942. január 26–28-ig Stari Becejben
(Obecsén) folytatták a razziát, ahol kb. kétszáz ártatlan személyt gyilkoltak meg és számos rablást követtek el;
6/ 1942 tavaszától, amíg a vezérkari főnök volt őket a front veszélyes és
kiemelt pontjain munkaszolgálatos egységekben dolgoztatta azzal a
céllal, hogy megsemmisítse őket, aknákat szedtek fel és a front élvonalába lőszert vittek;
7/ annak érdekében, hogy a felelősségrevonást elkerülje, valamint Feketehalmy-Czeydner Ferenc, Grassy József, Gaál Lajos és Zöldy Márton
háborús bűnösök és mások esetében a felelősségrevonást elkerülje, el-
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odázta és gátolta az igazság kiderítését, majd amikor a demokratikus
közvélemény nyomása alatt bírósági tárgyalásra került sor, színlelt
tárgyalást szervezett, a vádlottakat szabadlábon hagyva, s ily módon
lehetővé tette, hogy Németországba meneküljenek.
Ezekkel a tetteivel és cselekedeteivel Szombathelyi-Knaus Ferenc vádlott
a háború és az ellenséges megszállás idején Jugoszlávia lakossága körében
számos halálos ítélet kiszabásának és végrehajtásának, letartóztatásnak,
kínzásnak, tömeges kivégzésnek, fosztogatásnak és kényszermunkára küldésnek volt kezdeményezője, szervezője és elrendelője, amelyek alapján a
törvény nép- és állam ellen elkövetett bűncselekmények megerősítéséről,
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 3. szakasz 3. pontjába ütköző és a 2. szakasz 2. pontja szerint minősülő, és a törvény 4. szakasza
szerint büntetendő háborús bűnöket követett el.” 64
Azért idéztük csupán a szombathelyit érintő első részt (az ítélet még
visszatér a vádlott védekezésére, s annak érezhetően megfellebbezhetetlen jellegű értékelésére) mert ez a szöveg magáért beszél, az egész
ítélet jellegét kifejezi.
A vádakat csekély bizonyítás után, a tényleges védelem lehetősége
nélkül nyilatkoztatták ki, és ellene jóformán még szólni sem lehetett.
Az eljárást csak Györkei könyvéből és a 2011. évi peranyaghoz az
ügyészség által szerbiából beszerzett iratrészletekből ismerjük, így
szakmailag a részletek hiánya miatt pontosan nem ítélhető meg. A bíróság alapgondolata szerint a megszálló fasiszták semmilyen lépése nem
lehetett törvényes és elfogadható. egy győztes önkényuralom ült törvényt sajnálatosan nemcsak bűnösök felett, de őfelettük sem tárgyilagosan, az elfogulatlanság látszatára sem törekedve.
A kilenc vádlott közül szombathelyivel együtt hat vádlottat: Gaál
lajos csendőralezredest; dr. Bajsay Bauer ernőt, Bács-Bodrog vármegye alispánját; dr. nagy Miklóst, Újvidék volt polgármesterét; Bajor
Bauer Ferenc vezérőrnagyot és Perepatic Pál újvidéki kereskedőt golyó
általi halálra; Grassy József vezérőrnagyot és dr. Zöldy Márton csendőrszázadost nyilvánosan végrehajtandó kötél általi halálra ítélték. Az
ítélet kimondta, hogy Feketehalmy-Czeydner Ferencet Zsablyán kell
nyilvánosan, kötél által kivégezni.
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Dr. Gyetvai Károly vajdasági ügyészhelyettes bejelentette, hogy az
ügyészség az ítéletet elégtétellel veszi tudomásul. ezután varga Péter,
a vajdasági legfelsőbb Bíróság elnöke kihirdette, hogy az ítélet jogerős,
ellene fellebbezésnek helye nincs. Az elítélteknek jogukban állt kegyelemért folyamodni a szövetségi nemzetgyűlés elnökségéhez.
A vajdasági Magyar Szó 1946. november 5-i számának 3. oldalán
számolt be – Az igazság elégtétetett címen – az ítélet végrehajtásáról.
A híradásból arra következtetünk, hogy a vádlottak vagy védőik kegyelmet kértek.
Miután a szövetségi nemzetgyűlés elnöksége a kegyelmi kérvényeket
elutasította, a golyó által végrehajtandó ítéletet november 4-én délután
négy órakor a péterváradi erődben hajtották végre. FeketehalmyCzeydner Ferencet Zsablyán akasztották fel, míg Grassy Józsefet és
Zöldy Mártont Újvidéken, délután öt órakor, nagy tömeg jelenlétében,
a Kiszácsi út végén felállított vesztőhelyen.
ezzel szombathelyi Ferenc vezérezredes tragikus sorsa beteljesedett.
hamis, igazságtalan vádak alapján, nem tisztességes eljárásban oltották
ki az életét, de a történelem felmenti őt. Bűnös volt-e az újvidéki ügyben? eljárása bizonyára nem volt kifogástalan, talán megelőzhette volna a tragédiát. Mint sokakban, benne is megvolt a szép erény, a bajtársi,
úri becsületbe vetett bizalom. Bizonyos, hogy büntetőjogilag nem marasztalható el.
szombathelyi Ferenc vezérezredes vezérkari főnök 1944. január 21.
napján külön Tiszti Parancsban említi, hogy „ami 1942 januárjában
a Bácskában történt, (…) alkalmas arra, hogy évszázadokra a gyűlölség
és a bosszú magvait hintse el”.
Adja a Gondviselés, hogy ne legyen igaza!
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gerencséry mihály csendőr-főhadnagy ügye, aki
dr. Képíró járőrparancsnok társa volt újvidéken65
A Zinner-szakvélemény alapján ismertetjük.

Magyarországon előbb Gerencséryt, majd egy büntetőeljárásban Budurt és dr. nemes Kacskovicsot marasztalták el ismételten (az annak
idején, 1944-ben velük együtt el nem marasztalt dr. Kovács Jenő mellett, aki viszont vallott dr. Képíróról). Gerencséry volt csendőr főhadnagy szovjet hadifogságban volt 1945. február 5-től.66 hazatérte után
az államvédelmisek azért adták át a Budapesti Központi Katonai
Ügyészségnek 1951. június 8-án, hogy az intézkedjen, és nevezett
töltse le a korábban kiszabott büntetését. Az eljárás azért is törvénytelen volt, mert nem volt mit kitölteni, azt követően, hogy a M. Kir. legfelsőbb honvéd Törvényszék 1944. április 25. vagy 26. napján feloldotta az ítélet hatályát.
A nyomozati iratok számos tévedést tartalmaztak: „a VKF. különbírósága 1944. januárban 7 évi fegyházra ítélte, melyet nem töltött ki… 1944
januártól márciusig volt letartóztatásban és így mintegy tíz hetet letöltött”.67
Dr. Képíróról is vallott, ekképp: „[…Újvidéki szolgálatom ideje alatt
történtek az újvidéki vérengzések, amelynek irányítója Feketehalmi-Ceittner[sic!] altábornagy volt, részt vettek benne Grassy József tábornok, Deák
ezredes a honvédség részéről, a csendőrség részéről pedig Gál Lajos ezredes,
Fóty Ferenc alezredes, Budur Károly szds., Stépán László szds. Képíró Sándor szds. tudomásom szerint itthon tartózkodik, Kacskvics Balázs, a Szovjetunióban volt fogságban, jelenleg nem tudom tartózkodási helyét.” 68
vallott arról, hogy az ő és társai elleni büntetőügyet dr. Babós tárgyalta, dr. Gazda volt az ügyész, hét évet kapott, a tárgyalás 1943. december 5-étől 1944. január 7-ig. három nappal az ítélethirdetés előtt
fogták le, szabadult 1944. március 27-én.69 A Budapesti Központi Katonai Ügyészség pontatlanul összegzett vádiratában: a hadbíróság 1944.
március 19. után „a vádat pedig elejtette”.70 Gerencséry a tárgyaláson tett
vallomásában azt mondta, hogy az 1944. januárban eljárt hadbíróság
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„7 évi börtönre ítélt, melyet később kegyelemből másfél évre változtatták
át. Kb. 10 hétig lehettem letartóztatva, amikor is szabadlábra helyeztek”.71
Az 1951-ben eljárt első- és másodfokú katonai bíróság nem szerezte
be az 1944. januári hadbírósági eljárás dokumentumát, elfogadta Gerencséry pontatlanságokkal teli vallomását. A Katonai Főtörvényszék
vonatkozó iratanyaga újat nem tartalmazott az elsőfokú iratokhoz képest, dr. Képíró neve nem szerepelt benne.72
Gerencséry előzetes letartóztatásban volt 1951. április 23-tól. elsőfokú ítélete háborús bűntett (11.§. 5. p.) elkövetése miatt 15 évi börtönbüntetés 1951. szeptember 20-án. Másodfokú ítéletét a Katonai
Főtörvényszék ii. 994/1951/9. hirdette ki 1951. december 7-én, elutasítva a vádlott és védője fellebbezését. helybenhagyta az elsőfokú
ítéletet, mert „a vádlott, ha nem is volt személy szerint tettese az emberek
törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának, de mint az újvidéki csendőrszárny parancsnok-helyettese feltétlenül részese azoknak, tehát az Nbr.
11.§-ának 5. pontjában meghatározott bűntett tényálladéki elemeit cselekményeivel, illetve magatartásával megvalósította”.
A legfelsőbb Bíróság 2001. november 19-én kelt ítéletével Gerencséry
Mihályt felmentette bűncselekmény hiányában a vádak alól.73 A felmentő
ítélet indoklásának lényege: „a jogerős határozatokban írt és ennek folytán a felülvizsgálati eljárásban is irányadó tényállás olyan általános megállapításokat tartalmaz, amelyek bűncselekmény alapjául nem szolgálhatnak… nincs törvényes alap olyan következtetés levonására, hogy a
terhelt az említett háborús bűntett tényállási elemeit megvalósította volna,
tehát hogy bármilyen módon felbujtója, tettese, vagy részese lett volna
emberek törvénytelen megkínzásának.
Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az eljárt
bíróságok a terhelt bűnösségét a büntető anyagi jog szabályainak megsértésével állapították meg, az Nbr. 11. 5. pontjában foglalt háborús bűntettben…”
A Magyar Köztársaság legfelsőbb Bírósága Büntető Bfv. X. 2319/
2001/4. – 2001. november 19. ítélete.74 A Magyar Köztársaság legfelsőbb Bírósága felülvizsgálati eljárása során érdemben nem foglalkozott
sem az 1944. január 24-i ítélettel, sem az ítéletet érintő későbbi, felsőszintű hadbírósági állásponttal, mert az előtte folyamatban volt büntetőügyet nem érintette. Mutatis mutandis ezen határozat (noha formálisan nem az 1944-es elítélés volt a tárgya, de a történeti tényállás
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azonos volt) nem sok jót ígért a Gerencsérynél is kevésbé határozott
tényállás alapján 1944-ben elítélt, de később el sem ítélt dr. Képíró felelősségre vonási kísérletének.
Azt követően, hogy megkezdődött az internálótáborok felszámolása, ekkor ítélték el a Fővárosi Bíróság tanácsai – élükön dr. Jónás Bélával vagy dr. olti vilmossal – azokat utóbb, akiket átszállítottak Kistarcsára. nekik az internálását így legalizáltak, általában a letöltött idő
kétszeresét szabva ki rájuk. Azért, mert a neT 11. sz. rendelete kimondta 1953-ban, hogy a büntetési tételek feleződnek, és ennek alapján kell szabadlábra helyezni az elmarasztaltakat. Az 1945. február 12étől szovjet hadifogságban volt, majd 1950. december 2-ától internált
Budur szerint „1944. áprilisában a német megszállás után szabadlábra
helyeztek és pertörlést kaptunk azzal az indoklással, hogy bűncselekményt
nem követtünk el”.75 Dr. Kovács Jenő internált főképp Bátoryt bírálta
az 1944-ben megvádoltak közül,76 de – ha nem is konkrétan, azért általánosságban – terhelte dr. Képírót (keresztneve kipontozva!) is, aki
részt vett a razziában, „a Sztójay kormány azonban a letartóztatott tiszteket szabadon engedte”.77 Dr. nemes Kacskovics kihallgatásakor Budur
nevét említette egyszer – akivel nem találkozott –, dr. Képíróról nem
ejtett szót, és tagadta a vele szembeni vádakat. Az 1944-es „tárgyaláson
engem elítéltek azért, mert jelen voltam és nem akadályoztam meg a dolgot, a Vkf. Bírósága 10 évre ítélt el, később azonban az ügy megszűnt”.
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KATonAi Bűnvádi Eljárás 1944-BEn
a magyar Királyi honvéd vezérkar főnöke bírósága
mint ítélő bíróság előtt Feketehalmy-Czeydner Ferenc
és társai ellen hűtlenség bűntette miatt

Az 1944. február 18-án jogerőre emelkedett ítéletben dr. Képíró sándort
mint 14. rendű vádlottat, 10 évi fegyházra ítélte a vezérkari főnök különbírósága. ez az elítélés, továbbá az ítélet történeti tényállása a legfelső
honvéd Törvényszék által történt megsemmisítése miatt nemlétezőnek
tekintendő. Az ítélet tényállására mint történeti adalékra tekinthetünk,
semmiképpen nem emberek bűnösségének meghatározó bizonyítékát kell
látnunk benne. Dr. Képíró jogi helyzetének, szerepének jobb megértésére
részletesen idézzük a Fővárosi Bíróság 2006-ban meghozott ítéletét azért,
mert ez az ítélet részletesen elemzi a dr. Képíró elítélése, majd rehabilitálása kapcsán előállt jogi fordulatokat és helyzeteket.
Az 1944. évi elítélés az ítélettel sújtott személyekre igen súlyos megbélyegzést jelentett, tekintet nélkül arra, hogy azt később megsemmisítették. Túlzás nélkül állítható, hogy Képíró sándorral szemben 2006tól 2011-ig zajló, bírósági felmentő ítélettel végződő folyamat nem
következett volna be a 44-es törvénysértő elítélés nélkül. ez még akkor
is így van, ha joggal mondható, hogy „a megélhetési nácivadász” törekvés képviselője és szakértői világosan kellett hogy lássák nemcsak dr.
Képíró és társai elítélésének tényét, hanem azt is, hogy ez az ítélet nemlétezőnek tekintendő. Tevékenységük paradoxona, hogy egy nemlétező
ítélet történeti tényállását kívánták felhasználni a 2011. évi bírósági
felelősségrevonás során.
A hatalmas bizonyítási anyagból elsősorban a dr. Képíró sándorral
kapcsolatos elemeket emeljük ki, először a korabeli összefoglalás, majd
a bírósági tárgyaláson készült feljegyzés adatai, végül a meghozott ítélet
tényállási elemei áttekintésével.
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Az 1942-es újvidéki razzia elsődleges forrásaként – minden rosszban
van valami jó, a 2007. március hó 6-án a Fővárosi Főügyészség által elrendelt, dr. Képíró sándor 2009. szeptember 14-én gyanúsítottként
történt kihallgatásával folytatódott, a Budapesti nyomozó Ügyészségen zajlott nyomozati eljárásnak köszönhetően – három dokumentum
szolgál. A legrégebben ismert az idézett Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban című dokumentum, amely nagy valószínűséggel valamelyik
védő által készített jegyzeteket öleli fel, töredékes formában maradt
meg. Ugyanakkor ez a feljegyzés számos nélkülözhetetlen részismeretet
tartalmaz. 78
A másik régen ismert dokumentum a Magyarország és a II. világháború című kötetben található, a razzia felelőseinek, a Magyar Királyi
honvéd vezérkar főnökének bíróság előtt 1943. dec. 14-én kezdődött
tárgyalásáról készült „Emlékeztető”, amely a magyarországi politikai vezetés számára ismertette a per leglényegesebb adatait.79
ez a dokumentum jelentős forrásértéket képvisel azért, mert az eseményekkel egy időben hiteles forrásból közvetíti számunkra az 1943–
44. évi eljárás tárgyáról, a felelősség alapvető vonatkozásairól és a szereplőkről szóló ismereteket. ezt az iratot ajánlom mindenkinek, aki a
terjedelmes és bonyolultnak látszó iratkötegek tanulmányozására nem
vállalkozik, s mégis szeretné pontosan tudni, hogy mi is volt az úgynevezett újvidéki per.
A harmadik nagyon fontos forrás a 2009-től 2011-ig dr. Képíró sándor ellen folyó eljárás előtt, a 2006-ban történt feljelentés mellékleteként került napvilágra. ez a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága, mint ítélő bíróság h 448/43. számú ítélete. ez az ítélet
2006-ban jutott tudomásunkra, amikor a Wiesenthal Központ jeruzsálemi irodája eljuttatta az ügyészséghez intézett feljelentése mellékleteként. Ma már nehezen követhető, hogy ekképpen háromféle ítéletváltozat áll rendelkezésünkre, melyből az egyik fordítás lehet,
mégpedig visszafordítás szerb nyelvről, a másik egy gépiratos másolat
lehet az eredetiről, a harmadik pedig nem más, mint az eredeti ítélet
fénymásolata. Mi ez utóbbi irat szövegét tekintjük pontosnak, s mindig
erre hivatkozunk.80
A horthy Miklós kabinetirodájának iratanyagában található, 1943.
december 16-án kelt Emlékeztető szövegéhez semmiféle kiegészítés
vagy megjegyzés nem szükséges. A másik két forrást kifejezetten dr. Kép136
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író sándor tekintetében, az ő személyének, büntetőjogi felelősségének
mérlegelése kapcsán ismertetem.
A Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban a következőket tartalmazza, elsősorban Képíró sándorra tekintettel és a leglényegesebb általános összefüggéseket tekintve.
A tárgyalás 1943. december 14-én kezdődött. Az eljárás során Feketehalmy-Czeydner Ferenc Grassy József, Deák lászló és dr. Zöldy Márton németországba szöknek, és a német hadsereg tisztjei lesznek. Így az
eljárás velük szemben nem folytatódik. A tárgyalás jellegéből és az elhangzott vallomásokból kiviláglik, hogy a hadsereg olyan meghatározó
politikai tényezővé vált a razzia napjaiban, hogy önmagában ezért sem
felelt meg a kormány szándékainak, mert a kormánykonszolidációt és a
szerbek meghatározó rétegeivel, az értelmiséggel való megegyezés útjait
igyekezett keresni. A razzia ezt meghaladóan nagyon terhes volt a magyar állam és nemzet megítélése tekintetében, az elkövetett súlyos bűncselekmények miatt. A külpolitikai mérlege is igen rossz volt, mert tiltakozó megnyilatkozások érkeztek külföldi képviseletekre. A razzia során
ugyanis jelentős személyeket, volt minisztert és papokat is megöltek.
Feketehalmy-Czeydner előadta, hogy 1942. január 17-én a vezérkari főnökségen szóbeli, majd írásbeli parancsot kapott: intelligenciát kímélni, tartózkodni fölösleges kegyetlenkedéstől, túlzott jogtalanságoktól
is. Elmondja, I. 22.-én este távirati parancs jött a VKF-től, hogy kegyetlenkedés ne legyen. 4089/I.42. VKF rendelkezés: „a BM felkérésére ne
legyen vérengzés, indokolatlan kegyetlenkedés. Feltétlenül a közigazgatási
hatóságokkal egyetértésben járjanak el”.
Grassy József: „A 2. nap este erélyesen közöltem, hogy a HDT. PK.
nincs megelégedve, pongyolán, erélytelenül megy, egyetlen kommunistát
sem fogtak, az előírásokat pontosan és szabályosan hajtsák végre. Ezt a
parancsot félremagyarázni nem lehetett. (Tallián is vallja ezt.)”
vitéz Gaál lajos csendőr-alezredes: i. hó 2-án Grassy eligazításon
ismertette a razzia célját: „kommunisták felkutatása, összefogása, bekísérése, ellenszegülés esetén legszigorúbb fegyverhasználattal való megtorlás.
Alárendelt tisztjeimet én személyesen igazítottam el, felolvastam az írásbeli
parancsot és megmagyaráztam.[…] A második napon, I. hó 22.-én azt hiszem, Képíró százados jelentette, hogy kérem, itt tulajdonképpen nem erről
van szó. Én a Képíróra való tekintettel, aki azt mondta, hogy miért nem
adtak írásbeli parancsot, ragaszkodtam az írásbeli utasításhoz.”
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Az 1985-ben történt forrásközlés lábjegyzete megállapítja: „Dr. Képíró Sándor csendőrszázados, 13. rendű vádlott. Irodalomtörténészi feladat
lenne kideríteni, hogy Cseres Tibor »Hideg napok« című regényében a
járőrparancsnokok közül miért egyedül dr. Képíró szerepel valódi nevén
és miért a legnegatívabb (inkább dr. Zöldy Mártonra illő) beállítás.” 81
Dr. Képíró sándor szds.: „Nem érzi magát bűnösnek. Az első eligazítás alkalmával Gaál azt mondta, hogy tisztogatás van és minden szemetet
le kell úsztatnunk. Én ezt írásban kértem, mire Gaál kijelentette, hogy a
felsőbbség nem adja. Ugyanakkor jelen voltak más bajtársak is, de hogy
ők is írásbeli pcs.-ot kértek volna, erről nem tudok. Nálam egy fegyverhasználat volt, a harmadik napon éspedig olymódon, hogy valaki megfogta egy csendőr szuronyát, mire az keresztül szúrta. Atrocitásról nincs
tudomásom. Az én embereim kb. 150-200 embert tartóztattak le. Az udvaron a honvéd tisztek mondták, hogy le kell lőni minden kommunistát
és zsidót, és ők már hoztak is erre alkalmas legénységet. Ezt mások is hallották, sőt Gaál vagy Jakabos is jelen volt.”
heinrich János ezredes (utászzlj. pk. a kordonnál): A csoportomnál
fegyverhasználat nem volt. Ez Képiró szds. körlete volt, ahol nem is volt
fegyverhasználat.
Mócz-richter Miklós alezredes (zlj. pk., kordon pk.): Egy árkászzászlóalj parancsnoka voltam. Csapatomnál sem lövöldözés, sem pedig
fegyverhasználat nem volt. A razzia második napján a zászlóaljtörzsre
rálőttek. Nem tudok uszító parancsokról. A Duna-parton határvadászok
és árkászok is voltak. Tudok arról, hogy , Képiró százados járőreinél fegyverhasználat nem volt.
Wéber Antal t. főhadnagy: Az újvidéki razzián mint megfigyelő vettem részt két napig. Renkey ezredes parancsára én őriztem a lakásán Popovics L. Milán képviselőt három napon keresztül. A razziát megelőző
időkben a személy- és vagyonbiztonság nulla volt. Az utcára csak belterületen lehetett kimenni, a külterületeiken nem lehetett biztonságosan
járni. Az 1941 szeptember és 1942 január 20-a közöttlegalább húsz csendőrt és rendőrt temettünk el, akik merénylet áldozatai lettek. Nagyarányú
szabotázscselekmények voltak.
Gerencséry Mihály fhdgy.: „Zsablyán és Újvidéken részt vett Báthory
mellett a razziákon. Részletekre nem emlékszem, tény azonban, hogy én
magam is találtam rejtőző partizánokat. Újvidéken egy kutató járőr pk.-a
volt. A jőr. részéről 8–10 fegyverhasználat volt, szökés és ellenszegülés
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miatt. Én magam láttam, hogy egy ember pisztollyal lövöldözött, mire a
katonák lelőtték. Pisztolyát valószínűleg átadták. A 3. napi eligazításon
nem volt jelen. Atrocitásról nem tud.”
Bartha Károly honvédelmi miniszter: „Csak utólag tudta meg a razzia elrendelését, erről Feketehalmy csak jóval a befejezés után tett nagyjában jelentést a razzia lefolyásáról. Tömeges kivégzéseket nem jelentett
és azt sem, hogy a karhatalom kicsúszott a kezei közül.”
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter: „A zsablyai és csurogi esetről csak utólag szerzett tudomást. A csendőrség jelentése szerint a délvidéken lázadás tört ki, amiért a katonai parancsnok tisztogatást tartott
szükségesnek. Feketehalmy az eset után volt nálam és állította, hogy a
helyzet veszélyes volt és ezért a legkeményebb eljárásra volt szükség. Szerinte minden szabályszerűen folyt le. Úgy gondoltam, hogy a razziát a
rendőrség végezze, katonák csak karhatalmat képezzenek. Ha valóban
lázadás tört ki, úgy a katonai fellépés indokolt volt és csak utóbb tudta
meg, hogy nem így történt.”
Popovics r. Milán országgyűlési képviselő: „Előzményekről nem
tud, csak hallotta, hogy katonai erősítések jöttek, amire az újvidéki intelligencia egy része Budapestre utazott. A belügyminiszter január 21-re
Budapestre maga elé hívott, aki Feketehalmyhoz utasított azzal, hogy a
zsablyai szálak Újvidékre vezetnek, ahol razzia lesz. A belügyminisztertől
Szombathelyi vkf-hez mentem, aki levelet adott Feketehalmyhoz és ezzel
mentem hozzá. Feketehalmy is közölte velem, hogy razzia lesz, amelynek
tartamára egy szobát bocsát rendelkezésemre azért, hogy az igazoltatásban én is részt vehessek.”
Dr. Babós hb. ezredes: „megállapítja, hogy a csendőri nyomozás szükséges, helyes és eredményes volt”.
Dr. Zombori Gyula rendőr főtanácsos, az újvidéki rendőrség vezetője: „Véleményem az volt, hogy igen erélyes, de szabályszerű, megtorlásmentes razzia lesz. Teljes szimpátiával álltunk a katonaság rendelkezésére.
Magától értetődő volt, hogy a csendőrség és a rendőrség a katonaságnak
van alárendelve.”
néveri lajos csendőr: „Dr. Zöldy százados, Balázs és Kenyeres csendőröket sebkötözéssel látta el, jóllehet semmi sérülés rajtuk nem volt. Parancsot
adott arra, hogy mondjuk azt, hogy a báni palotánál megsebesültünk.”
Kenyeres József csendőr, Molnár istván csendőr és Balázs lajos csendőr: néveri lajos csendőrrel azonos vallomást tesz.
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Fóty Ferenc ny. á. cső. alez.: „Január 19-én este 10 órakor kaptam
meghívást Grassyhoz, ki azonban csak éjjel 1 órakor érkezett meg és ekkor
közölte, hogy razziát fog tartani. Megkérdezte, hogy hogyan kell ezt csinálni, mire én ajánlottam, hogy szakközeget vonjon be. Január 20-án
délután az első eligazításnál jelen voltam, de ez alkalommal semmi olyan
körülmény nem merült fel, ami a későbbi szomorú eredményt indokolhatná. Január 21-én nem vettem részt, csak 22-én voltam jelen az eligazításon, ahol Grassy a tiszteket magatartásuk miatt leszidta, ostorozta
őket pipogya viselkedésükért és a kordonokért. Azt hiszem, itt hallottam,
hogy a Kegyelmes Úr rendelete értelmében a kordonon általmenőket le
kell golyószórózni, az ablakokban meg jelenőket pedig le kell lőni.” […]
„Este 11 órakor a renzben, lakásomon fegyverdörrenést és kézigránát robbantásokat hallottam. Lemenve az utcára bekötözött, nyilván sebesült
csendőrtől hallottam, hogy a járőrt partizánok támadták meg. Másnap,
23-án vkf. bírósági tárgyaláson vettem részt a törvényszék épületében,
amikor déli egy óra tájban heves tüzelésre lettem figyelmes és az ablakhoz
lépve láttam, hogy a Bárdosi utca végén embereket lőnek agyon. Híradás
után Grassyhoz futottam és jelentettem a látottakat, mire ő indulatba
jött és Gaált hivatta.”
Tudjuk, hogy bizonyított tény volt, hogy műcsatát rendezett Zöldy
Márton, így tehát ennek az utóhatása lehetett a bekötözött csendőr által előadott tényállás. értékes adat az is, hogy ezek szerint a vkf. bírósága
ülésezett ebben az időben a törvényszék épületében. A bíróság tevékenysége Újvidéken ebben az időben nem követhető, az bizonyosnak látszik,
hogy a leventeotthonban zajló igazoláshoz a vkf. különbíróságának nem
volt köze, továbbá a vkf. különbírósága mint hadbíróság nem volt azonos
a rögtönítélő bírósággal, noha eljárásában sok hasonlóság lehetett.
Az 1944. évi ügy mibenlétét és jellegét jól érzékelteti a korabeli emlékeztető összefoglalás.
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Korabeli összefoglalás
174.
Budapest, 1943. december 16.
FelJeGyZés
AZ 1942. JAnUári BáCsKAi vérenGZés FőBŰnÖsei
ÜGyéBen MeGinDÍToTT
hADBÍrósáGi FőTárGyAlásról
eMléKeZTeTő
az 1942. év januárjában Zsablya-Újvidék területén elkövetett
túlkapásokról
A vkf. bírósága 1943. évi december hó 14-én 9 h-kor kezdte meg Budapesten ii. ker. Margit körút 85/87. szám alatti főtárgyalási teremben
Újvidék és környékén 1942 év januárjában honvéd és csendőr karhatalmak által elkövetett túlkapásokban – az előzetes vkf. bírósági nyomozás
és vizsgálat alapján – vétkesnek talált honvéd- és csendőrtisztek bűnügyét. A vádlottak száma: 15. ebből 3 honvédtiszt, 12 csendőrtiszt.
Honvédtisztek:
vitéz Feketehalmy-Czeydner Ferenc ny. áll. altábornagy, vitéz Grassy József m. kir. vezérőrnagy,
vitéz Deák lászló ny. áll. ezredes.
Csendőrtisztek:
horkay József és
vitéz Gaál lajos m. kir. csendőralezredesek,
vitéz Báthory Géza és Fóthy Ferenc ny. áll. csendőralezredesek,
stepán lászló,
dr. Kun imre,
dr. Csáky József,
Budur Károly,
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dr. Kacskovics Balázs,
dr. Képíró sándor,
dr.Zöldy Mártom magyar királyi csendőrszázadosok és
Gerencséry Mihály m. kir. csendőrfőhadnagy.
A főtárgyalás elnöke: náday istván m. kir. altábornagy. Tagjai: vitéz
németh József és vitéz Kiss János m. kir. altábornagyok. Tárgyalásvezető bíró: Gazda imre hadbíró százados, ügyész: Babós József hadbíró
ezredes. Utóbbi kettő a vkf. bíróságának is tagja.82
Előzmények:
Bácskának 1941 áprilisában a honvédség által történt birtokbavétele
után –néhány erőszakos csetnik-ellenállás erélyes letörésével sikerült
viszonylagos nyugalmi állapotot teremteni.
ez azonban alig tartott hat hétig. A lábon álló gabona beérésével
nap mint búzaasztagok, majd később kenderkazlak gyulladtak ki. Telefonvezetékek elvágása, vasútvonalak elleni merényletek mind sűrűbben ismétlődtek. honvéd tisztek, tiszthelyettesek, csendőrök, rendőrök, detektívek elleni sikeres merényletek következtek be. Mindezek
az események egységes irányításra, központi akarat érvényesülésére mutattak. A honvédcsapatokkal bevonuló katonai közigazgatáshoz beosztott csendőrnyomozó csoportok az első naptól kezdve gyűjtötték a
csetnik, kommunista, dobrovoljác elemekre az adatokat. Majd szabadka határában 1941. június végén elkövetett nagyobb arányú tűzeset tetteseit szerb egyetemi hallgatók személyében sikerült felderíteni. Az első
tetteseket a szegedi polgári kir. törvényszék halálra ítélte, és ki is végeztette. A kapott nyomok alapján azután igen nagyarányú, széles szövevényű kommunista szervezkedés képe bontakozott ki. Mivel a felderített szervek kifejezett törekvése elsősorban a honvédség és ezáltal a
hadviselés érdekeit súlyosan sértette, a nyomozást a vkf. 2. osztálya
vette át. D. alcsoportjától kivezényelt tisztek, előbb németh Ferenc
cső. alezredes, utóbb Fóthy Ferenc cső. alezredes közvetlen irányítása
alá kerültek a felderítést végző csendőr nyomozó csoportok. (szabadka, Zombor, Topolya, Újvidék.)
1942. január l-ig már több mint 100 főre mondott ki halálos ítéletet,
s több ezer évi összbüntetést szabott ki a haditörvényszék a kommunistákból partizánná átvedlett súlyos cselekményeket elkövetett merénylőkre.
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Események:
A nyomozó csoportok a Duna-Tisza közét 1942. január l-ig a főbb
kommunista szervektől nagyjából megtisztították. Csupán a Tisza–
Duna szögletében (óbecse-Zsablya-Csurog-sajkásvidék) voltak még
felderítetlen területrészek.
Az elfogott kommunisták azt vallották, hogy a Duna-Tisza közéről
idehúzódtak még őrizetbe nem vett társaik. Továbbá, hogy Bánátból
erre a részre szivárognak át fegyveres partizánszázadok. Céljuk: e terület
harcos szerbjeit is magukkal rántva január 6-án (szerb karácsony) szent
Bertalan-éjszakát rendezni. e terület magyarságát, németségét kiirtják.Az újvidéki nyomozó csoportok e hírek ellenőrzésére a vallomásokban Zsablyától keletre megnevezett tanyákon állítólag tartózkodó
partizánok felkutatására hat csendőr nyomozót vezényelt ki. ez a csoport a zsablyai csendőrőrs legénységével és határvadász járőrrel megerősítve, a kérdéses tanyán január 4-én reggel rajta akart ütni. A vállalkozás azonban balul ütött ki. A csoport kellő előzetes felderítés nélkül
közelítette meg a tanyát. A tanyában tartózkodó partizánok (kb. 1 szakasz) egész közel engedték magukhoz a csoportot. Azt tűzzel szétugrasztották. eközben több csendőr, köztük az őrsparancsnok és határvadászok elestek vagy megsebesültek. Az esetről azonnal jelentést tett
a zsablyai csendőrőrs az újvidéki nyomozó csoportnak, az újvidéki csendőr osztálynak, a szegedi csendőrkerületnek. ez utóbbi pedig a szegedi
v. hadtestnek, egységes karhatalmi vezetést javasolva.
A rögtönzötten kivezényelt karhatalmi csoportok tervszerűtlenül
nyomban átfésülték a környező terepet. Több helyen kisebb osztagokra
tagolt partizánerőkre bukkantak. Azokkal tűzharcokat vívtak. A szerb
lakosság a partizánokat tőle telhetően támogatta, a rémhíreket felerősítette. Önbizalma az események folytán a provokáció határáig megnövekedett.
Az események következtében a karhatalomban, de még inkább vezetőiben olyan sajnálatos pszichózis keletkezett, hogy a később beérkezett karhatalmi parancsnokok és felelős vezetők a helybeli lakosság
ellenőrizhetetlen rémhíreinek és 20 éves elnyomatása alatti elkeseredésének hitelt adva, a helyzetet rendkívül súlyosnak ítélték. Kellő ellenőrzés nélküli besúgásokra mint tényekre alapítva, súlyos megtorlásra adtak
parancsokat. A vezetők kezeiből kicsúsztak egységeik. egyéni kilengéseket megtorlatlanul hagytak. sőt előmozdítottak.
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Az egymás után beérkező honvéd-csendőr karhatalmak összekeveredtek. A keletkezett zavarban kiadott ellentétes intézkedések növelték
a fejetlenséget.
A felső vezetést valótlan, a helyzetnek meg nem felelő, felnagyolt,
rémlátó, szóbeli, telefon- és írásbeli jelentésekkel félrevezették. ezáltal
elnyerték a felsőbbség jóváhagyását a megjelölt területek lerazziázásához. s miután ezek során ellenállásra nem találtak, mesterséges, valótlan
helyzeteket teremtettek, miből indokolatlan vérengzések keletkeztek.
Betetőzték mindezt az Újvidéken 1942. január 22., 23-án történtek.
itt 3 napon keresztül, ellenállás mímelésével a szerb és zsidó lakosságot ötletszerűen, és karhatalmakat fosztogatásra is szabadjára engedve,
irtatták.
Számszerű adatok:
A hadbíró nyomozó eljárás szerint 1942. január 4-8. között Zsablyán
653, Csurogon 869, óbecsén 168, Temerinben 47;
Január 9-14. között Mozsoron 195, Tündéresen 32, Dunagárdonyban 74;
Január 21., 22., 23-án 879 ember vesztette életét.
Mindössze 3309 polgári egyént, közöttük 147 gyermeket és 299 elaggott férfit vagy nőt öltek meg.
Vád és összbűnösség:
e cselekmények miatt vádlottakat vkf. bírósága az 1930. iii. 59. 1. bekezdésének 1. pontjába ütköző hűtlenség bűntette címén helyezte vád
alá. A vádlottak a hűtlenséget azáltal követték el, hogy „az események”
rovatában ismertetett módon a vezetésükre bízott karhatalmi erőket
– a magyar honvédség és csendőrség hagyományos jó hírének csorbításával – törvényes rendeltetésüktől elvonták. sőt az állam érdekeivel
ellenkező célra használták fel. A keletkezett jogsérelmeket nem vizsgálták ki. A tettesek felelősségre vonását szándékosan elmulasztották.
A Délvidéken foganatosított karhatalmi műveletek alatt szolgálati kötelességüket megszegték. Alárendeltjeiket bűncselekmények elkövetésére buzdították. ezáltal okozói lettek annak, hogy a karhatalmi tisztogatás vérengzéssé, kegyetlenkedéssé és fosztogatássá fajult. ezzel a
magyar állam fegyveres erejének szándékosan súlyos hátrányt okoztak.
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Egyéni bűnösség:
vitéz Feketehalmy-Czeydner Ferenc ny. áll. altbgy. i. rendű terhelt, a kirendelt karhatalmi erők együttes parancsnoka, a karhatalomnak a m. kir.
honv. vkf.-től kapott utasításaitól lényegben eltérő ellentétes rendelkezéseket adott A neki alárendelt karhatalmakat és parancsnokokat ellenőrizni elmulasztotta. Az elkövetett súlyos visszaélésekről és kilengésekről
felsőbb helyre a valóságnak meg nem felelő jelentést tett. A megtörtént
eseményeket letagadta, felsőbbségét megtévesztette. A való helyzetről
huzamos időn keresztül felsőbbjét tévedésben tartotta.Midőn egyik alparancsnoka, Zöldy cső. szds. feladatáról utasítást kért, azt válaszolta:
„Célom a megtorlás.” Zöldy cső. szds. azon további kérdésére, hogy „mit
csináljon, ha hullákat fog látni”, azt válaszolta: „ezt akarom.”
Midőn 1942.i/22-én este a m. kir. honvéd vkf-től azt a távmondati
rendeletet vette, hogy minden vérengzést azonnal akadályozzon meg,
eltűrte, hogy másnap (i/23) Újvidéken még 53 gyermeket, 650 felnőttet és 100-nál több aggastyánt lőttek agyon.
vitéz Grassy József vezérőrnagy ii. r. terhelt, mint külön-külön területi hatállyal működő karhatalmi csoport parancsnoka, az általa kirendelt
egységeket és járőröket nem ellenőrizte. saját személyes vezetése alatt
jogtalanul vésztörvényszéket alakított, s annak keretében jogszerű bírói
ítélet nélkül döntéseket hozott, kivégzendőket jelölve ki. Midőn 1942.
i/22-én Korompay főhadnagytól azt a jelentést vette, hogy az újvidéki
strandon a Duna jegére elhelyezett pallókon az újvidéki utcáról és házakból válogatás nélkül összeszedetteket kivégzi, azt beszüntette, és csak
a vésztörvényszék által halálraítélteket engedte a vesztőhelyre vinni.
vitéz Deák lászló ny. áll. ezredes iii. r. terhelt, mint a helyszínre elsőnek érkező magasabb honvéd karhatalmi parancsnok a beérkező hírek
kötelességszerű ellenőrzésének elmulasztásával és helytelen magatartásával
nagyban előmozdította a sajnálatos pszichózis kialakulását. Midőn Csurogról stepán cső. szds. jelentette neki, hogy a hombárban őrzött foglyok
kitörtek, és azok ellen az őrök fegyvert használtak, de a foglyok között
sok a sebesült, azt parancsolta, hogy azokat is le kell lőni. Majd stepán
cső. szds. ama kérdésére, hogy az iskolában és az istállóban őrzött foglyokkal mitévő legyen, azok kiirtását is elrendelte. előzetesen azonban elmulasztotta ellenőrizni, hogy a foglyok valóban megtámadták-e az őröket.
vitéz Báthory Géza ny. áll. cső. alezr. iv. r. terhelt, mint Zsablyán
és kör- nyékén, valamint Újvidéken közreműködő csendőralakulatok
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területi parancsnoka, vezetői és ellenőrző kötelmeit nem teljesítette.
Felmerült nevezett ellen gyávaság gyanúja is. Újvidéken január 22-én
kihívatván, azt válaszolta, hogy amíg odakinn tűzharc folyik, nem
megy ki. vitéz Gaál lajos cső. alezr. v. r. terhelt, mint az Újvidéken alkalmazott csendőrökből és honvédegyénekből alakított kutató cső.
tiszteket ellenőrizni hivatott parancsnok, e kötelmeit nem teljesítette.
sőt alárendeltjeihez lázító és buzdító beszédeket tartott. 1942. i/23-án
3 csendőrt kötésekkel látott el, noha nem voltak sebesültek, bajtársai
előtt rájuk mutatva, megtorlásra hívta fel alárendeltjeit.
Fóthy Ferenc ny. áll. cső. alezr. vi. r. terhelt, mint a vkf. 2./D. alcsoporttól a délvidéki kommunista mozgalom elleni harc irányítására kivezényelt parancsnok valótlan jelentéseivel, a m. kir. honv. vkf. nevében illetéktelenül nyilvánított kijelentéseivel a zavart növelte. A lelőtt
polgári egyének kezébe pisztolyt tétetett. Zsebeikbe kézigránátokat
helyeztetett. ezáltal az a gyanú is terheli, hogy a kivégzettektől Budapestre szállíttatott 8 db női perzsabundát, hogy azokat piacra dobja.
horkay József cső. alezr. vii. r. terhelt, mint a központi cső. nyom.
pságtól Újvidékre, Zsablyára és ezek környékére kivezényelt cső. nyomozó parancsnoka.
stepán lászló cső. szds.
dr. Kun imre cső. szds.
dr. Csáky József cső. szds.
Budur Károly cső. szds.
dr. Kacskovics Balázs cső. szds.
dr. Képíró sándor cső. szds.
dr. Zöldy Márton cső. szds.
Gerencséry Mihály cső. fhdgy.

viii. r. terhelt,
iX. r. terhelt,
X. r. terhelt,
Xi. r. terhelt,
Xii. r. terhelt,
Xiii. r. terhelt,
Xiv. r. terhelt,
Xv. r. terhelt,

mint a már említett vegyes cső. és honvéd kutató járőröket csoportonként irányítani és ellenőrizni hivatott parancsnokok súlyos kötelességmulasztást követtek el azáltal, hogy előírt kötelességüket megszegték.
ezenfelül stepán lászló cső. szds. Csurogon 1942. i/7-én 500 főt
végeztetett ki vitéz Deák ezds. parancsára. Annak valótlan indokául
azt jelentette, hogy mint foglyok megtámadták az őrséget s emiatt voltak kényszerülve fegyverhasználatra.
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Dr. Zöldy Márton cső. szds. beismerte, hogy 1942. i/21-23. napok
között 659 újvidéki polgári egyén kivégzése történt az ő tudtával. Újvidéken i/22-én este színleges összeütközést mímelt 3 elfogott polg.
egyén és cső. járőrök között. Az ellene irányuló hadbírói vizsgálat alatt
tilalom ellenére elhagyta kijelölt tartózkodási helyét. Midőn főtárgyalásakor jelentkezett, elöljáró csendőrfelügyelője letartóztatta. A főtárgyalás befejezése 1943. évi Xii. 23-ára várható.Fenti tényállás és a vád,
a főtárgyaláson kialakuló vallomások alapján, még módosulhat.83
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jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban 84
A hatalmas bizonyítási anyagból elsősorban a dr. Képíró sándorral kapcsolatos elemeket emeljük ki először a korabeli, a bírósági tárgyaláson
készült feljegyzés adatai, majd a meghozott ítélet tényállási elemeinek
áttekintésével. Az irat megnevezése történészektől származik, s nem az
1946-ban lefolytatott pártállami novi sad-i perről van szó, hanem az
1943–1944-ben lefolytatott budapestiről, amely a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága, mint ítélő bíróság előtt folyt, a bíróság
1944. február 24-én kelt h 448/43/118. számú ítéletével, majd rendkívüli perorvoslat folytán ezen ítélet megsemmisítésével fejeződött be.
Tekintsük meg először a tárgyalásról készült, valószínűleg védőügyvéd által lejegyzett, teljes képalkotásra alkalmatlan, de az eljárás levegőjét, jellegét bizonyos mértékig érzékeltető, jegyzőkönyvek hiánya
miatt is jelentős forrásnak tekinthető irományt.
szentpáli-Gavallér András cs. főhadnagy: „Az újvidéki razzia harmadik napján dr. Képíró százados mellé volt beosztva. Nála, úgy emlékszik, egy helyen két fegyverhasználat volt. Ugyanis egy zsidó házaspárt
akart igazoltatni a cs. járőr, az asszony azonban az igazolást megtagadta
és a járőrt a lakásból kiutasította, sőt megragadta a csendőr puskáját, mire
a csendőr a fegyverét használta. Nagy erős asszony volt az illető, ki akarta
csavarni a fegyvert a csendőr kezéből. A szobában volt a férje is, ki szintén
ellenállt, mire őt is lelőtték. Én Képírónak ezt jelentettem olyan értelemben, hogy a fegyverhasználat jogos volt. Nem emlékezem arra, hogy Képíró Gaáltól valamilyen parancsot írásban kért volna.”
A tanúbizonyítás ezzel véget ért és következett az iratok ismertetése.
Az ismertetett iratok teljes listáját nem közöljük, csak a jelentősebbeket.
Különösen értékes a vkf. különbírósága működésének számszerű ismertetése az irat legvégén.
Dr. Babós József hadb. ezredes tárgyalásvezető ismerteti, hogy:
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1942. augusztus 12-én kormányzói elhatárolással az összes vádlottak
ellen pertörlés lett elrendelve; Meg jegyzésünk: Pertörlés csak a honvédtisztekre vonatkozott.
1. 1942 október havában a honvédelmi miniszter értesítette a vezérkari
főnököt, hogy a bűnvádi eljárásait a vádlottak ellen folytassa le;
2. a csendőrvádlottakat a legfelső honvéd törvényszék a vkf. bíróság
hatáskörébe utalta. (ez némi magyarázatot ad arra, hogyan kerültek
ők a vkf. bírósága elé, holott nem szombathelyi volt az illetékes
parancsnok.)
3. A szegedi hadtestparancsnok 213/1942. sz. rendelete, amely Zsablya és környékére a razziákat elrendeli és Deák ezredest bízza meg
ezek vezetésével stb.
4. Fóty alezredes levele Kuthy lászló vk. ezredeshez, kelt 1942. január
9-én (kivonatosan) „Ribbentrop levelével kapcsolatosan. Eddig körülbelül 1200—1500 embert lőttünk agyon. Szándékosan kihagytam
a csurogi ügyet. Saját veszteség 2 fő. Javasolja az áldozatok eltemetését,
de sajnos, Deák már eltüntette a hullákat. Utólag kellene elrendelni
az anyakönyvezést és vagyonelkobzás iránt is intézkedni.” (A levélen
pecsétbélyegző: Bemutatva a hadműveleti csoport főnökeinek, Ujszászy istván vezérőrnagy s. k. kézjegye. Ujszászy s. k. megjegyzése
azon a részen, ahol az 1200–1500 hulláról van szó: „nem sok!”)
5. hughes-távirat január 9-én a vkf. 2. osztálynak Fótytól: „Deákot
tájékoztattam, naponta többször is megjelentem nála úgy, hogy ő
sohasem fordul hozzám kérdéssel. Újból részletesen tájékoztatni
fogom. Fóty.”
6. Az újvidéki razzia elrendelését közlő sárga színű falragasz. (rengeteg aprólékos tilalom foglaltatik benne; a tilalmak megszegőivel
szemben „a legszigorúbban fogok eljárni”.) Kiadta Grassy.
Távirat január 5-ről, melyben a csendőrkarhatalom utasítást kap „a legkíméletlenebb eljárásra”.
Feketehalmy altábornagy jelentése a vezérkari főnökhöz: „[…] újvidéken elpusztult, illetve eltűnt 4–500 ember. A megfélemlítés és elrettentés
teljes mértékben sikerült…”
szombathelyi Ferenc vezérezredes vk. főnök s. k. feljegyzése a jelentésen: „Feketehalmy szóbeli jelentése alapján ügyészi kivizsgálást rendelek.”
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Dr. Zöldy Márton cs. százados megjegyzése: Saját magam tapasztaltam, hogy Újvidéken tudtak arról, hogy razzia készül, mert tömegesen
menekült onnan a polgári lakosság.
Fóty alezredes helyzetjelentése a szegedi hadtesttől kapott adatok
alapján január 21-ről, mely nem tartalmaz érdemleges adatokat. A január 23-i Fóty-féle helyzetjelentés szerint: éjjel kézigránátharc volt, hat
csendőr megsebesült, több alkalommal tűzharc, az összveszteség nyolc
csendőr, tizennégy honvéd, előállítva 5800 fő.
Meg jegyzésünk: Ez egyéb adatokkal összevetve, csak Újvidékre nem
felel meg a valóságnak, itt nem veszített embert a fegyveres erő.
Mintegy 800–850 db panaszjegyzőkönyv, rendőri és csendőri jelentések és jegyzőkönyvek ismertetése. ezeket a vkf. bíróság kiküldött
ügyészei, a szegedi hadtest ügyészei, csendőrségi és rendőrségi közegeik
vették fel túlnyomólag az elrendelt kivizsgálások során.
Toldy árpád cs. ezredes, védő megjegyzése: „A razzia alkalmával a
csendőrök nem kakastollas kalapban, hanem toll nélküli tábori sapkában
teljesítették szolgálatukat.”
e megjegyzésnek nagy jelentősége volt, mert a Duna-parton főleg
folyamőrök és határvadászok végezték a kivégzéseket. A határvadászok
sapkadísze nagyon hasonlított a csendőr tábori sapkához, így őket hozzá
nem értő nem tudta megkülönböztetni a csendőröktől.
Feketehalmy altábornagy írásbeli jelentése az eltűnt papok ügyében
a vk. főnökhöz: „…megtorlás áldozatai lettek, mely sok polgári egyén
halálát okozta […] a kapott szóbeli utasítás szerint.”
Az újvidéki razzia harmadik napjáról polgári egyének kihallgatási
jegyzőkönyvei, akik különféle eltűnéseket jelentenek be.
Az újvidéki strandon lefolyt kivégzéseket végző folyamőrök kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvek ismertetése.
Fóty Ferenc alezredes tájékoztató jelentése 1942. január 7-ről (ribbentrop-féle jelentés). A bíróság az ismertetést mellőzi és a tárgyalásvezető megállapítja, hogy a jelentésben foglalt adatok a vkf. bíróság
ítéletei nyomán ismeretesek.
Fóty Ferenc távirata 1942. január 5-ről a vkf. 2. osztályhoz: kéri a
vikf. bíróság sürgős kiszállását.
hegedűs hadbíró őrnagy összefoglaló jelentése a szegedi hadtest
ügyészi kivizsgálásának eredményéről: A háttér megállapítása teljesen
megegyezik a Fóty jelentésében előadottakkal, sőt annál sötétebben
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festi. Megállapítja az ügyészi összefoglaló jelentés, hogy Csurogon kegyetlenkedés nem volt, a fegyverhasználatot a foglyok nyílt lázadása
váltotta ki. Az őrök csak kötelességüket teljesítették, amikor fegyverüket használták és a szívós ellenállás következménye volt az, hogy
minden fogoly meghalt. A csurogi eset az ügyészi jelentés szerint iskolapéldája volt a jogos fegyverhasználatnak.
Folytatólagos főtárgyalás 1944. január 12-én.
Tárgyalásvezető ismerteti a bundaügyben lefolytatott eljárást befejező
félre- tételi határozatot (csatolva).
Tárgyalásvezető ismerteti a vkf. bíróság Délvidéken hozott ítéletének számszerű adatait, ezek szerint: a bíróság ítéletet hozott:
Zentán 1941. november 7-én 10 halálos ítéletet
óbecsén 1941. november 8-án 12 halálos ítéletet és 10 fegyh.
vácon 1941. november 28. és 29-én összesen ítéletet
szabadkán 1941 november 14–15-én 24 ítéletet
Újvidéken 1942. január 15-én 14 ítéletet
Újvidéken 1942. január 16-án 8 ítéletet
Újvidéken 1942. január 14-én 10 ítéletet
Újvidéken 1941. december 15-én 14 ítéletet
Újvidéken 1941. december 17-én 6 ítéletet
Újvidéken 1941. december 16-án 10 ítéletet
szabadkán 1942. március 27-én 18 ítéletet
Újvidéken 1941. december 13-án 11 ítéletet
Újvidéken 1941. nov. 21–22-én 26 ítéletet
Zomboron 1942. febr. 12–14-én 26 ítéletet
szabadkán 1942. márc. 17–18-án 67 ítéletet
óbecsén 1942. jan. 15-én 15 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 27-én 7 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 22-én 7 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 23-án 10 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 23-án 9 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 28-án 12 ítéletet
Újvidéken 1942. jan. 29-én 7 ítéletet
Zomboron 1942. jan. 16-án 6 ítéletet stb., stb.
A „Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban” szövegét közreadó
forrásközlemény szerzői (A. sajti–Markó) szerint óbecsén nem 12,
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hanem 17 halálos Ítéletet hoztak, négynek szombathelyi megkegyelmezett. (hl hM 1941–13–14042/eln.)
szabadkán 24 halálos ítéletet hozott a Dominich vilmos vezette bíróság. Kilenc halálra ítéltnek szombathelyi megkegyelmezett..
Újvidéken november 21–22-én 26 vádlott közül 15-öt halálra ítéltek, ebből négyen kaptak kegyelmet. Uo.
Zomborban 1942. február 12–14-én 5 halálos ítélet volt. (hl iiM
1942—13—13431/eln.)
óbecsén 15 vádlott közül 14-et ítélt halálra a vkf bírósága. (Pl
Archívum 013. f. 21/5. ő. e.)
Újvidéken1942 január 22-én 4 halálos ítélet volt. (hl hM 1942–
13–0159/eln.)
Ugyancsak Újvidéken 1942 január 29-én 6 vádlottat kötél általi halálra ítéltek. (hl hM 1942–13–129744/eln.)
ezzel a bizonyító eljárás befejezést nyert és 1944. január 12-én reggel
vették kezdetüket á perbeszédeik. Dr. Gazda imre hb. fhdgy. ügyész
45 perces vádbeszédet mondott. általánosságban előadta, hogy a délvidéki partizán mozgalom 1944. január 4-én végleg meg lett semmisítve, hiszen a csendőrnyomozó szervek megállapítása szerint csak 30–
40 fegyveres partizánról lehetett szó. Az igazoltatás is törvénytelen volt
és ellentétes a magyar mentalitással. ezután sorra vette az összes vádlottak cselekményeit, s méltatta a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
elejétől végig tárgyilagos vádbeszéde befejezéseként valamennyi vádlottra a legsúlyosabb büntetés kiszabását kérte.
Feketehalmy-Czeydner mint i. r. vádlott, védője, dr. Tanos Dezső védőbeszéde 1944. január 14-én kellett volna, hogy elhangozzék. A sza-*85

*

A csonka irat itt ér véget.
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Az 1944. évi ítélet
Mit kell tudnunk a Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága, mint ítélőbíróság 1944. február 24-én kelt h 448/43/118. számú
ítéletéről?
Milyen bíróság volt ez? Milyen életviszonyok között, milyen bűncselekmény miatt járhatott el? A Magyar Köztársaság legfelsőbb Bírósága szombathelyi Ferenc népbírósági elítéltetései felülvizsgálata tárgyában Bfv. X. 3628/1993.számú ítéletében foglalkozott e kérdéssel,
hiszen a különbíróság felállítását annak idején háborús bűntettként értékelték a vádlott terhére.
szombathelyi pereinek, a rá vonatkozó történeti adatoknak, a 2011.
évi dr. Képíró sándor ellen folytatott perben előterjesztett szakvéleményeknek és vitéz szombathelyi Ferenc visszaemlékezéseinek tükrében
megállapítható, hogy az ő parancsa semmiképpen nem irányult bűncselekmény elkövetésére és nem is volt úgy értelmezhető. A parancs megfelelt
az adott korban hatályos jogszabályoknak, sőt, az adott háborús helyzetben képviselhető katonai morálnak és „magatartási szabályoknak”. Másfelől az 1944-es per meglévő adatai alapján nyilvánvaló, hogy bizonyos
koncepció érvényesült a per felépítésében és lefolytatásában. Maga szombathelyi sem tagadja, s a korabeli visszaemlékezések is azt igazolják, hogy
a vezérkari főnök eleinte nem tartotta kívánatosnak a felelősségre vonást,
s különösen nem azt, hogy bajtársait, katonatiszteket nyilvánosan megbélyegezzenek és súlyosan elítéljenek. ez a véleménye saját visszaemlékezése szerint is változott, annak folyományaként, amint jobban megismerte
az újvidéki tényállást. Kétségtelen, hogy jelentős szerepet játszó katonatiszteket nem állítottak bíróság elé 1943-ban, csak később történt intézkedés felelősségre vonásukra. Utalunk itt littomericzky alezredes Feketehalmy-Czeydner vezérkari főnöke szerepére, vagy Korompay Gusztáv
főhajónagy felelősségre vonásának elodázására, aki saját bevallása szerint
is mintegy négyszáz ember kivégzését irányította az újvidéki városi strandon. Az is bizonyos, hogy a vezérkar főnökének előnyösebb helyzet volt
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az, amelyben a saját bírósága ítélkezik a felelősök felett, tehát az a bíróság,
amely bizonyára nem fogja vizsgálni magának a vezérkari főnöknek a felelősségét. ez az állapot alighanem hátrányos volt a csendőrség bíróság elé
állított tisztjei számára. ez akkor is így van, ha a meghozott ítéletet a legfelső honvéd Törvényszék rendkívüli perorvoslat folytán megsemmisítette, így azt egyértelműen törvénysértőnek és nemlétezőnek kell tekinteni. ezek a törvénysértéshez vezető fogyatékosságok azonban az ügy
előkészítésében és vezetésében kulcsszerepet játszó dr. Babós József hadbíró-ezredes számlájára írhatók anélkül, hogy szakmai tisztességét kétségbe vonnánk. A politikai nyomáson túl az ő szakmai tanácsára és hatására is szánta el magát a vezérkari főnök a bírósági eljárásnak olyan
formában való lefolytatására, ahogyan az megtörtént.
nem tagadható tehát, hogy az eljárásnak a vezérkari főnök általi kézbentartása, a lefolyás módja és a vádemelés alapirányai nemcsak a honvédtisztek felelősségének, hanem a vezérkari főnök és az állam legfelsőbb
vezetői felelősségének csökkentésére, részben elhárítására is alkalmas volt.
ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy vitéz szombathelyi Ferenc büntetőjogi felelősséggel tartozna az újvidéki bűncselekmény-sorozatért, de azt
igen, hogy az állami vezetés felsőbb szintjéig elhatoló tárgyilagos vizsgálatnak nem minősíthető a 1942–43. évi vizsgálat. ezt akkor is meg kell
állapítani, ha nem találunk példát a korabeli európában, hogy ilyen vagy
hasonló ügyben bármiféle vizsgálat vagy felelősségre vonás indult volna
a hadviselő felek bármelyikénél.
A valószínűség szintjén, kizárólag a történeti tények tükrében nézve,
nem áll távol a valóságtól az a megállapítás sem, hogy a helyben intézkedő felső parancsnokok, így a hadtestparancsnok és a városparancsnok
is teljes áttekintéssel és intézkedési hatáskörrel bírtak, s hogy ennek ellenére bűncselekmény-sorozat történt, az nekik mindenképpen felróható.
Ugyanakkor a magas rangú katonatisztek és esetleg állami vezetők felelősségének megállapítása nem zárja ki és jelentős mértékben, nem csökkenti a helyi szinten súlyos bűncselekményeket elkövető és büntetőjogilag megragadható magatartást tanúsító személyek felelősségét, hiszen
bűncselekmény elkövetésére irányuló parancsot nem ismerünk, s ha lett
volna is ilyen parancs, ennek a nyílt vagy burkolt megtagadása mindenképpen elvárható volt a felelősen cselekvő, jól képzett tiszti állománytól.
Tekintettel arra, hogy a legfelső honvéd Törvényszék iratanyaga nem
került elő, s az 1944-es ítéletet megelőző bizonyítási anyagnak is csak a
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foszlányaival rendelkezünk, nem tudhatjuk pontosan, hogy az ítélet megsemmisítése milyen indokokkal történhetett. Kétségtelen támadható
pontja az ítélkezésnek, hogy a korábban államfői kegyelemben részesülő
személyek Feketehalmy-Czeydner, Grassy József és Deák lászló ellen indítottak újra eljárást, továbbá, hogy a csendőrtisztek felelős parancsnoka
a csendőrség felügyelője, nem pedig a honvédség vezérkari főnöke volt,
bár ez utóbbi kérdésben a jegyzetek szerint döntött a legfelsőbb honvéd
Törvényszék úgy, hogy a csendőrök ügyét a vKF bíróságához utalta.
Az 1941. évi 7650, M.e számú rendelet,86 meghozatalára és kihirdetésére az 1939.évi ii.tc. /a honvédelmi Törvény/ 141.§ (2) bekezdésén, az 1930. évi iii.tc. /Ktbtk. hatályba léptetése/ 50.§-ában kapott
felhatalmazáson alapult. Mint minden hadviselő országban, nálunk is
hatályban voltak a háború idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezések. A polgári büntetőbíráskodás alá tartozó egyének cselekményeit,
így a hűtlenség bűntettét és vétségét a honvéd büntetőbíráskodás alá
helyezte 1941. évi 4850. M.e számú rendelet.
A 7650/1941. M.e számú rendelet szerint a katonai bíráskodás hatálya alá tartozó hűtlenség bűntette miatt a bűnvádi üldözés elrendelésére az illetékes parancsnok a Magyar Királyi honvédvezérkar főnöke.
ez kizárólagos illetékességet jelentett, s ebből következően egységes joggyakorlatot tett lehetővé. A létrehozott VKF különbíróság megfelelt a katonai különbíráskodásról szóló törvényeknek és jogszabályoknak.
ezen meglehetősen sommás eljárásban a nyomozást folytató hadbíró volt a tárgyalásvezető, s az ítélet megerősítésének és a kegyelmezésnek a joga a vezérkar főnökét, mint illetékes parancsnokot illette
meg. Az eljárás nélkülözte az elemi eljárásjogi biztosítékokat.
A Magyarország a második világháborúban című lexikon a némileg
a rendszerváltozás előtti évtizedekben elfogadott nézethez hasonlóan
így jellemzi ezt a bíróságot:
„A Honvéd Vezérkar főnökének bírósága: a 7650/1941.M.E.sz. rendelet (1941.okt.30.) által létrehozott ítélkező fórum. Mindössze egyetlen
törvényi tényállásban (1930:III.tc.59.§.) rögzített cselekmény, a hűtlenség
elbírálására szánták. Tevékenységében nem csupán az ítélkezés, de a vádemelés és bizonyos fokig a nyomozati szakaszra jellemző aktusok is helyet
kaptak. Ítélkezési gyakorlata mindvégig az 194l-es szabályozáson alapult. Jellemző erre, ami különösen a Délvidéken és Kárpátalján történt:
szinte állandóan deduktív jellegű, absztrakttá tett elkövetési tényállások
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alapján hozta ítéleteit. Rendelkezésre álló iratanyagában egyetlen olyan
ítélet található, amelyben szélsőjobboldali tevékenység miatt ítélkezett.
A Honvéd Vezérkar főnökének bírósága politikai bíróság volt, politikai
értelmében nem vádlottak, hanem ellenfelek felett ítélkezett, s nem azok
megbüntetésére, hanem megsemmisítésére törekedett.” 87
Mennyire volt mértéktartó és tárgyilagos az eljárás az újvidéki ügyben? számos példa van a kegyelmezési jog gyakorlására a vezérkar főnöke döntése alapján, s nehéz megítélni, hogy a délvidéki partizán célokat és módszereket megtapasztalva valóban annyira könyörtelen volt-e
ez az ítélkezés az állam mindenre elszánt, súlyos személyi és dologi károkat okozó ellenfeleivel szemben. Az újvidéki ügyben bizonyára számos
tévedés árnyalta a bíróságról alkotott képet, hogy másról ne szóljunk dr.
Képíró sándor és bajtársai esetében alapvető bírói tévedéseket látunk.
A M. Kir. honvéd vezérkar főnöke bírósága létrejöttének körülményei, rendeltetése, eljárási rendje miatt, s különösen azért, mert egy háborút vívó ország államának és fegyveres erejének akkor és ott hatékonyan és gyorsan védendő érdekeit, majd az adott időszakban a nyugati
angolszász irányú béke előkészítés követelményeit érvényesítette, a rögtönbíráskodást megközelítő egyszerűsített eljárással politikai célt szolgált. nem lehetett alkalmas arra, mint a „hadrakelt sereg” eljárási szabályai és viszonyai között működő nyomozó-ítélkező szerv, hogy ítéletei,
ténymegállapításai békés, alkotmányos időszakban, megfelelő eljárásjogi
biztosítékokkal működő bíróság ítélkezésének alapjául szolgáljanak.
A honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi
XXXiii. törvénycikknek. (Kbp.) az 1941. évi 7.650. M. e. számú rendelete 2.§- ban megjelölt XXvii. Fejezete (Bírósági szervezet és eljárás
a hadrakelt seregnél) egyebek mellett kimondja:
„473.§ A vád emelésének a terhelttel közlése és a főtárgyalás közé legalább három napi határidőnek kell esnie, kivéve, ha a terhelt e határidő
megrövidítésébe kifejezetten beleegyezik…
A vádlott az uj bizonyítékok megszerzése iránt indítványát (250.§)
legkésőbb a vádemelés közlését követő napon tartozik megtenni.
474.§ A főtárgyalás rendszerint nem nyilvános;
475.§ A tábori haditörvényszékek ítéletei ellen rendes perorvoslatnak
nincs helye. Jogerőssé az ítéletek csak az illetékes parancsnok megerősítésével, a halálos ítéletek pedig, a 482.§ 3. bekezdésében meghatározott esetet kivéve, a hadrakelt sereg legfőbb parancsnokának megerősítésével vál-
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nak, ha ez a parancsnok nincs amúgy is arra hivatva, hogy mint illetékes
parancsnok az ítéletet megerősítse.”
A sommás jelleg, a rendes jogorvoslattal megtámadhatatlanság tehát
nemcsak a vezérkari főnök bíróságára érvényes szabály volt.
A katonai büntetőtörvénykönyv életbe léptetéséről és a közönséges
büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról
és kiegészítéséről rendelkező 1930. évi iii. törvénycikk 57.§-a az 1878.
évi v. törvény második rgészének a hűtlenségről szóló iii. fejezete helyébe
egyebek mellett beiktatta a hűtlenség új tényállását, amelynek a vKF bírósága által alkalmazott, az 59.§ -ban rögzített tényállása így szól: „A hűtlenség bűntettét követi el és tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegyházzal büntetendő, aki háború idején 1. a magyar állam vagy szövetségese fegyveres
erejének vagy a velük közösen működő fegyveres erőnek szándékosan hátrányt
vagy az ellenségnek szándékosan előnyt okoz; 2. aki ily cselekmény véghezvitelét megkísérli; 3. aki e végből az ellenséggel érintkezésbe bocsátkozik; 4.
aki az 1. vagy a 3. pontban meghatározott cselekmény elkövetésére mással
szövetkezik, mást reábírni törekszik vagy a Btk. 134.§-ában meghatározott
módon eredménytelenül felhív. Életfogytig tartó fegyház a büntetés, ha a tettes a bűntettet hivatali vagy szolgálati kötelességének szándékos megszegésével
követte el. Ha azonban a bűntett következtében a fegyveres erő egy vagy több
tagja hadifogságba esett, életét vesztette, súlyos sérülést szenvedett vagy súlyos
betegségbe esett, vagy ha a cselekményből nagy hátrány származott vagy az
a hadviselés érdekét nagy fokban veszélyeztette, a büntetés halál.”
ez a tényállás alkalmas volt köztörvényi bűncselekmények tág körének, így az emberölésnek és rablásnak hűtlenségként való megítélésére és minősítésére.
A M. Kir. honvéd vezérkar főnöke bíróságát létrehozó 1941. évi
7.650. M. e. számú rendelet értelmében az 1930:III. t.-c. 59.§-ában meghatározott bűntett esetében, úgyszintén az ily cselekmény útján elkövetett
szigorúbban büntetendő cselekmény miatt gyakorolja a bűnvádi üldözés elrendelésére illetékes parancsnok jogait a M. Kir. Honvéd Vezérkar főnöke,
aki tehát csak hűtlenség, ill. azzal kapcsolatos súlyosabban büntetendő
cselekmény esetén járhatott el. itt van a magyarázata annak, hogy – amint
az előbb idézett lexikon írja – „szinte állandóan deduktív jellegű, absztrakttá tett elkövetési tényállások alapján hozta ítéleteit”. hiszen a legkülönbözőbb cselekmények ismérveit kellett olyan közös nevezőre hozni, hogy
a hűtlenség, s ennek alapján a bíróság hatásköre megalapozható legyen.
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ez azért volt fontos, mert államérdekek, a honvédelem érdekei, az államtitok megóvása, gyors példastatuálás és más fontos érdekek, akár – mint
adott esetben – az illetékes és egyben parancskiadó parancsnok érdekei
titkosságot, hatékonyságot és gyors eljárást követeltek meg.
logikai úton esetenként be kellett bizonyítani, hogy példának okáért
az adott történeti tényállásban szereplő emberölés vagy rablás vagy annak
előmozdítása, arra reábírás, ahhoz segítségnyújtás egyúttal, ill. a terhelt
által belátható következményként olyan állapotot hoz létre, amely „a magyar állam vagy szövetségese fegyveres erejének vagy a velük közösen működő fegyveres erőnek szándékosan hátrányt vagy az ellenségnek szándékosan előnyt okoz;”
szombathelyi Ferenc 1945-ben írott emlékezéseiben megírja, hogy célja volt az ügynek saját bíróságán való megtartása. ehhez a hűtlenség tényállásának mintegy erőltetése kellett, mert ez alapította meg a vkf. bírósága hatáskörét. ebből a szükségképpen elvonatkoztatott tényállásra
törekvésből azonban egyen következett a bűncselekmény logikai úton létrehozásának a veszélye, fenyegetett a koncepciós, magyarán koholt tényállások létrehozásának kockázata, amikor a jogalkalmazó már észre sem
veszi, hogy bűnüldöző hevületében átlépi a jogszabály adta kereteket.
ebben az esetben már nem az emberölés vagy rablás tényállását bizonyítják perrendszerűen, hanem olyan állapotokat, melyekben benne vannak e közörvényes elemek, s bizonyítani a hűtlenség tényállását kell. Így
a vádlottak bűnösségét hűtlenségben, s nem más köztörvényes cselekményben állapítják meg, de könnyen megszakad az okozati láncolat a
vádlottak magatartása és a védett honvédelmi érdek megsértése, sérelme
között, A valódi okozati láncolat helyét egy a hadbíró fejében létrejött
gondolati láncolat váltja fel. ez történt az 1944-évi ítéletben és perben,
s így lehetséges, hogy rossz ítéletű jelen idejű bűnüldözők sem vették
észre, hogy a vádlottakat emberölésben, rablásban nem mondták ki
bűnösnek annak idején.
Az 1944. évi ítélet indokolását az újvidéki razzia története kapcsán
egyes részeiben ismertettük. rendelkező része és alapelvei (ha úgy tetszik, koncepciója) a következő néhány oldalon olvasható:88
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végül, tekintsük meg az ítélet azonosításához is nélkülözhetetlen
utolsó oldalt:

Az 1944. évi vKF különbírósági ítélet pontos jogászi kritikája azért is
nehéz, mert az alapul szolgáló bizonyítási eljárás jegyzőkönyvei – eltekintve a foszlányos jegyzetektől – nincsenek meg. További nehézséget
okoz az a körülmény, amely minden régi ügyben nehezíti a megítélést,
tudniillik, hogy a közvetlenség elve több évtizedes, fél évszázados utólagos megítélés esetén egyáltalán nem érvényesülhet. A kihallgatott személyekkel és a kihallgatások során bekövetkezett helyzetekkel, a korra
jellemző erkölcsi-etikai felfogással, emberi magatartásmódokkal, gesztusokkal nem tud azonosulni a késői bíráló, mert ezeket a maguk közvetlenségében már soha nem fogja megismerni. Így kénytelenek vagyunk
a megsemmisített 1944-es ítélet szövegét alapul venni. A következő megállapítások tehetők:
A büntetőjogi felelősségre vonás koncepciójának sarkalatos megállapítása szerint a vádlottak „alárendeltjeiket a Délvidéken foganatosított
karhatalmi műveletek alatt közös egyetértéssel, szolgálati kötelességük
szándékos megszegésével bűncselekmények elkövetésére és különösen em-
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berölések végrehajtására buzdították és így tudatosan okozóivá váltak
annak, hogy a felsőbbség részéről elrendelt szabályszerű karhatalmi tisztogatás tervszerű vérengzéssé, kegyetlenkedéssé és fosztogatássá fajult.
Ennek során a beosztott honvéd és csendőr egyének tömeges kivégzéseket
hajtottak végre. Ekként pedig a jogrend biztosítása helyett a karhatalmi
erőket a felsőbbségi utasítással ellentétben törvényes rendelkezésüktől elvonták és ellenkező célokra, vagyis a már említett súlyos bűncselekmények
elkövetésére használták fel és ugyanakkor eme tevékenységük eredményének ismeretében az alárendelt fegyveres karhatalmi erők figyelmét a Magyar Kir. Honvédség és Csendőrség hátrányára megrendítették, továbbá
az azalatt keletkezett jogsérelmek kivizsgálását és a tettesek felelősségre
vonása iránti intézkedések megtételét szándékosan elmulasztották.”
e nagyon lényeges megállapításokkal kapcsolatban a következők
rögzíthetők. A csendőrtisztek tekintetében nem voltak olyan aggálytalan tények, amelyek bizonysággal megalapozták volna azt a megállapítást, hogy közös egyetértéssel szegték meg szolgálati kötelességüket,
s mi több, a szolgálati kötelesség megszegésének szándékos mivolta sem
állapítható meg általánosságban. Az egyes vádlottak magatartásának
elemzése során mérlegelhető, hogy ilyen szándékos kötelességszegés megállapítható-e egyéni magatartásuk pontos vizsgálata alapján.
Az sem állapítható meg perrendszerű bizonyossággal, hogy beosztottaikat emberölések végrehajtására buzdították, vagy más bűncselekmények elkövetésére indították volna. Tehát az sem látható bizonyossággal,
hogy a felsőbbség részéről elrendelt szabályszerű tisztogatási terv meghiúsulása az ő megfontolt, szándékos magatartásuk következtében állt
volna elő. Tény, hogy az újvidéki fegyveres karhatalmi erők fegyelme
megrendült, s ez a honvédség és a csendőrség hátrányára szolgált. Azzal
azonban adós marad az ítélet, hogy a fegyelemnek ez a megrendülése viszonylag alacsony rendfokozatú és kis hatáskörű tiszteknél hogyan mutat
szándékos összefüggést azzal, hogy a honvédséggel és a csendőrséggel
szemben bizalmatlanság, ellenszenv és gyűlölet keletkezett, ami egyébiránt a hűtlenség megállapításához adott összefüggésben szükséges volt.
hiszen a fegyveres erőnek azáltal okoztak hátrányt és kárt a valódi
felelősök, hogy a fegyveres erő tekintélyébe vetett bizalmat rendítették
meg. Bizonyos, hogy különböző parancsnoklási szinteken más áttekintési lehetősége van az eljáró parancsnoknak, az általa felügyelet alá rendeltek magatartása felett.
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nem téved tehát dr. Képíró sándor, amikor kollektív felelősségre
vonásról beszél, amire azért volt szükség, hogy az alacsonyabb beosztású, nem honvéd tisztek is részesedjenek, viselőivé váljanak az egész karhatalmi művelet által okozott hátrányoknak és azok következményeinek.
Tehát a magasabb parancsnokok által okozott súlyos hátrányok okozta
felelősségben ők is részesedjenek. Az a formula, hogy „közös egyetértéssel szolgálati kötelességük szándékos megszegésével bűncselekmények elkövetésére és különösen emberölések végrehajtására buzdítottak”, azért volt
szükséges, hogy mintegy bűnszövetségszerű közös ténykedéssé váljon
az újvidéki, nem vitathatóan súlyos bűncselekménycsoport. ilyen közös
megegyezésre, valamint a magatartásuk következményeinek átlátására
és megfontolására utaló bizonyítékok, magatartások, történeti tények
nincsenek.
nehezen vitatható, hogy a városparancsnok és adott esetben a helyszíni tájékozódást végző hadtestparancsnok felelőssége megfelelő eljárásban megállapítható lehet, illetve lehetett volna, hiszen ők az egész
város területén zajló eseménysorozatra rátekintéssel, ellenőrzési lehetőséggel, s mi több, parancskiadási-utasítási joggal bírtak.
Megint más megítélésű a sajkás-kerületben, különösen Csurogon
elkövetett cselekmények köre, de ott is pontosan vizsgálni kell az egyes
eljáró csendőr- vagy katonatisztek tényleges magatartását és azt, hogy
milyen lehetőségük volt a következmények elhárítására, vagy arra, hogy
kivonják magukat a bűncselekmény-sorozatból, ha abba ténylegesen,
bizonyíthatóan belekerültek.
Újvidéken dr. Kun imre, dr. Csáky József, Budur Károly, dr. nemes
Katkovics Balázs, dr. Képíró sándor és Gerencséry Mihály csendőrfőhadnagyok esetén külön sajátos helyzetben kellett vizsgálni a felelősséget, mint a kutató járőröket csoportonként irányító és ellenőrizni hivatott parancsnokok magatartását.
Adtak-e bűncselekmény elkövetésére parancsot, segítséget nyújtottak-e ilyen bűnös magatartáshoz, vagy eltűrtek-e bűnös, bűncselekményt jelentő magatartásokat? ez utóbbi esetben azt is bizonyítani
kellett, hogy tudomásuk volt olyan cselekményekről, amelyek bűncselekménynek minősültek, s amelyeket megakadályozhattak vagy megtilthattak volna, vagy amelyekkel kapcsolatban felelősségre vonást kezdeményezhettek volna. ennek mérlegelésekor figyelembe kellett volna
venni, hogy legalább 12 járőr (mintegy 60 ember) ellenőrzése tartozott
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egy felügyelő parancsnokhoz, s nem vitásan különleges lelki állapotban, az átlagostól lényegesen eltérő szolgálati és időjárási viszonyok között kellett végezniük feladataikat.
Mit tudunk dr. Képíró sándor csendőrfőhadnagy magatartásáról
1942. január 21–22–23-án Újvidéken?
A nyomozás és a tetemes időt és nagytömegű iratot igénylő tárgyalássorozat summázataként azt lehetett megállapítani, hogy dr. Képíró
sándor, Gaál lajos csendőrőrnagytól parancsot kapott, hogy a legkisebb ellenállás esetén is fegyvert kell használni az intézkedés alá vont
személyekkel szemben. ő volt az egyetlen, aki ez ellen tiltakozott, és
közölte, hogy azt a parancsot a szolgálati utasítás szerint így nem lehet
végrehajtani. Kérte a parancs írásba foglalását, amit Gaál őrnagy megtagadott azzal, hogy ő sem kapott írásbeli parancsot. Mivel nem kapta
meg Gaál őrnagytól írásban a parancsot, mely esetben a következő
lépés lett volna a paranccsal kapcsolatos ellenvéleményének kifejezése,
nem is hajtotta végre azt. hozzátehetjük, tudni lehetett, hogy háborús
viszonyok között ilyen parancsot nem foglalnak írásba, s ez mintegy
felmentést jelentett dr. Képírónak.
A másik vitathatatlan tény az, hogy egy honvéd zászlós ki akarta végezni és rabolni a rex szálló tulajdonosát, családjával együtt. A bundába
felöltözött család már ott állt a szálloda halljában, bőröndjeivel együtt,
amikor dr. Képíró sándor „takarodj innen az egész bandáddal együtt”
kifejezéssel elzavarta a honvéd zászlóst, miután meggyőződött arról,
hogy a család ellen nincsen semmilyen vád vagy elfogatóparancs, és a
honvéd zászlós közölte vele kivégzési és rablási szándékát.
ezt meghaladóan annyit lehet tudni, hogy szentpály-Gavallér Kálmán zászlós alárendeltje, aki önállóan is felügyelte a járőröket, egy fegyverhasználatról számolt be utólag, arról is úgy, hogy az a csendőrjárőrrel
való fizikai szembeszállás következménye volt. Képíró ezt is jelentette
Gaál csendőr-főhadnagynak.
Tény volt az is, hogy az újvidéki Máriássy testvéreket a dr. Képíró
által felügyelt egyik csendőrjárőr őrizetbe vette, s ezeket az embereket
dr. Képíró a rokonok közbenjárására sem helyezte szabadlábra. Kihallgatásakor azt mondotta el, hogy neki ilyen hatásköre, azaz letartóztatási, szabadlábra helyezési köre nem volt olyan ügyben, ahol nem ő
gyakorolta a hatósági közeg jogosítványait, mint ahogy általában nem
a csendőrök gyakorolták ezeket. A szabadlábra nem helyezett két sze171
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mély a razzia idején eltűnt, bizonyára agyonlőtték őket. Tekintettel
arra, hogy a szolgálati utasítás szerint csendőrtisztnek nem volt hatósági jogosítványa, nemcsak az nem volt megállapítható, hogy szándéka
kiterjedt volna ezen személyek életének kioltására, de az sem, hogy felelős döntési helyzetben lett volna az őrizetük tekintetében.
A leventeotthonban felállított igazolóbizottságtól, mint azt számos
tanú vallotta, az oda előállítottak döntő többsége szabadlábra került.
Az a törvény által megkívánt tényállási elem, hogy dr. Képíró sándor
így bizonyított magatartásával összefüggésben, a honvédséggel és csendőrséggel szemben bizalmatlanság, ellenszenv és gyűlölet keletkezett
volna, megalapozottan nem állítható. Így különösen nem állítható a hűtlenség tényállásának azon elengedhetetlen feltétele sem, hogy dr. Képíró
sándor magatartása a magyar állam fegyveres erejének hátrányt, az ellenségnek előnyt okozott volna.
ennek az ítéletnek további sorsát és valódi jogi minősítését, dr. Képíró
sándor el nem ítéltségét, ezen ítélet megsemmisített voltát a dr. efraim
Zuroff úr, a simon Wiesenthal Központ Jeruzsálemi irodája vezetője
által az 1944. évi ítélet végrehajtása végett a legfőbb Ügyészséghez
2006-ban intézett beadvány folytán megindított eljárás bizonyítja.
A 2006. augusztus 1-jén kelt beadvány dr. Képíróra vonatkozó része
a következő:
„Kedves Ügyész Urak és Hölgyek,
Mellékelten megküldjük két olyan magyar állampolgár nevét,jelenlegi
lakcímét, és az ellenük irányuló azon állítást, hogy a II. világháború alatt
részt vettek a polgári lakosság elleni bűntettekben.
1. Ezek közül az ügyek közül az a jelentősebb, amely szerint Képíró
Sándor, aki a magyar csendőrségben, Újvidéken, századosként szolgált,
tevékenyen résztvett több mint ezer polgári lakos üldözésében és meggyilkolásában. Háborús bűntettek miatt 1944-ben a magyar bíróság elítélte,
de mielőtt megbüntethették volna, külföldre szökött. A közelmúltban
megtudtuk, hogy miután mintegy fél évszázadon át Argentínában élt,
Képíró körülbelül tíz évvel ezelőtt visszatért Magyarországra, és jelenleg
Budapesten él.
Miután tudatában vagyunk annak, hogy Képíró viszonylag koros,
nyomatékosan kérjük Önöket, hogy tegyék meg az összes szükséges jogi intézkedést ellene, ide értve haladéktalan letartóztatását, büntetése letölté172
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sének megkezdése végett, amelyet követően elvégezhető jelenlegi egészségi
állapotának ellenőrzése.
[…] A Wiesenthal Központ készen áll arra, hogy segítséget nyújtson a
lehető legteljesebb körű vizsgálatok lefolytatásában, és a legnagyobb sikert
kívánja Önöknek ezen ügyek bírósági befejezésében. A háborús bűntettek
elkövetése óta eltelt idő ellenére, a bűnösök bűnössége semmiképpen sem
kisebb, és a Holocaust elkövetőinek bűntetteikért való felelősségre vonása
mindenkor egyformán fontos. Tisztelettel:
olvashatatlan aláírás: Dr Efraim Zuroff, igazgató Simon Wiesenthal
Központ Snider Social Action Institute”
A Fővárosi Bíróság – Máziné dr. szepesi erzsébet bíró – Budapesten,
2007. év február 19. napján meghozta a 9.Beü. 969/2006/23. számú
végzését.
A bíróság megállapította, hogy „dr. Képíró Sándor terhelt vonatkozásában a Királyi Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága, mint ítélőbíróság
által az 1944. február 18. napján jogerőre emelkedett Br.448/1943/118.
számú ítéletével kiszabott 10 évi fegyházbüntetés
v ég rehajthatatl an.
Az indokolás szerint a Királyi Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága,
mint ítélőbíróság az 1944. január 22. napján kelt és 1944. február 18.
napján jogerőre emelkedett Br.448/1943/118. számú ítéletével dr. Képíró
Sándor volt csendőrszázadost, mint az ügy XIII. rendű vádlottját bűnösnek mondta ki, az 1930. évi IILtv. 59.§ -a szerint minősülő és büntetendő hűtlenség bűntettében.
Dr. Képíró Sándort a bíróság 10 évi fegyházbüntetésre, továbbá 10 évi
hivatalvesztésre és politikai jogok gyakorlásának ugyanilyen tartamú felfüggesztésére, valamint lefokozásra ítélte.
A Katonai Főügyészség a 2006. szeptember 14. napján kelt Nyt.
118/2006. számú átiratában a Be.590.§ (1) bekezdésére figyelemmel
megküldte a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsának dr. Efraim Zuroff úr,
a Simon Wiesenthal Központ igazgatójának angol nyelvű beadványát és
annak mellékletét, amelyben arról tájékoztatta a Katonai Igazságügyi
szerveket, hogy a már hivatkozott Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke Bírósága által dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados XIII. rendű
vádlottal szemben kiszabott 10 évi fegyházbüntetés nem került végrehajtásra, mert az elítélt Argentínába távozott, ahonnan 1996-ban tért vissza
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Magyarországra. A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa a 2006. szeptember 27. napján kelt K.beü.1.35/2006/5. számú végzésével hatáskörének
és illetékességének hiányát állapította meg és az ügyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Bírósághoz áttenni rendelte.
Indokolásában az alábbiakra hivatkozott:
A csendőrség felállásáról, szervezetéről és feladatairól az 1981. évi III.
tv. rendelkezett. A csendőrség feloszlatására 1945 évben került sor, amikor
minden jogkörét a Magyar Államrendőrség 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. Képíró
Sándor volt csendőrszázados, mint a Belügyminisztérium irányítása alá
tartozó tábori csendőr 1942. január hónapban délvidéken, a szolgálati
helyén, köztörvényi jellegű bűncselekményt követett el.
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos Büntetőeljárási törvény szerint rendőr által szolgálati helyen elkövetett köztörvényi államellenes
bűncselekmény elbírálására a fővárosi (megyei) bíróságok rendelkeznek
hatáskörrel és illetékességgel, ezért a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa a
Be.264.§-a értelmében az ügyet áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Bírósághoz.
A végzés 2006. október 12. napján jogerőre emelkedett.
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 körülmény megállapítható-e, vagy ennek hiányában a végrehajtás felől kell intézkedni.
A „Belgrádi Levéltár” pecsétjével ellátott jogerős ítélet másolatán kívül
a bíróság olyan egyéb adattal nem rendelkezett, amely a fenti kérdés eldöntéséhez megnyugtató módon segítséget jelentett volna. Erre tekintettel
széleskörű levéltári és egyéb kutatást rendelt el az alábbi eredménnyel.
A Magyar Országos Levéltár (bírósági iratok 21. oldal) 2007. február
7. napján kelt 5016/2007. számú és a Budapest Fővárosi Levéltár (bírósági iratok 12. oldal) 2006. december 8. napján kelt BF1.10.959/2006.
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. Zöldy Márton és társai B. 1832/1946.) nem tartal-
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maznak még utalást sem a terhelt személyére, elítélésére vagy a büntetés
végrehajtása érdekében tett intézkedésekre.
A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási 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 H. oldal).
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 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 igazolvány adatlappal rendelkeznek,
amelyen a meg jegyzés rovat „1994. június 9-én külföldről való hazatérés”-t jelöl (bírósági iratok 17. oldal).
A volt Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a bíróság
végzett kutatást, de az ítélet végrehajtásával, illetőleg az azt megelőző eljárással kapcsolatos adatok nem voltak fellelhetők.
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 Ő
Főméltósága által reá átruházott hatáskörben dr. Képíró Sándor csendőrszázadost az A–46.Bü.Szab.45.§ alapján lefolytatott eljárás eredményeként 1944. év február hó 18. napjával rendfokozatába visszahelyezi.”
A 28. számú Honvédségi Közlöny (1944. június 28) 527. oldalának
tanúsága szerint „A m.kir. honvéd vezérkar főnöke, a Kormányzó Úr 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 minőségben, a miskolci
VII. kerület miskolci gyalog tanszázadához tartósan áthelyezem 1944.
június 15-ével. A 115.943/Eln.20.–1943. számú rendeletemmel elrendelt tartós vezénylését egyidejűleg megszüntetem. 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
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rendfokozatba visszahelyezés, valamint az azt megelőző eljárás eredményezheti-e a jogerősen kiszabott 10 évi fegyházbüntetés 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 iratoknál lévő dokumentumok alapján az
alábbi tények állapíthatók meg.
a./ Történelmi háttér
A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke Bírósága, mint illetékes
bíróság 1943. decembere és 1944. januárja között folytatott eljárást az
ún. „újvidéki razzia” vádlottjai ellen. A bíróság három, a magyar királyi
honvédség tizenkettő, a magyar királyi csendőrség tényleges illetve nyugállományú tag ja 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
jogerőre. A Honvéd Vezérkar Főnöke egyben elrendelte az ítélet végrehajtását.
Az ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában a vádlottak közül vitéz
Fekethalmy-Czeydner Ferenc nyugállományú altábornagy, vitéz Grassy
József vezérőrnagy, vitéz Deák László nyugállományú ezredes és dr. Zöldy
Márton csendőrszázados már külföldön (Németországban) tartózkodott.
Az ítélet előtti külföldre távozásuk nagy visszhangot váltott ki a honvédség
és a csendőrség állománya körében. A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar
Főnöke 1944. Január 21. 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.
Edmund Veesenmayer az újvidéki per végleges „megszüntetését és az
abban vádlottként szereplő magyar tisztek teljes rehabilitációját” követelte
1944. március 30-án Sztójay Döme miniszterelnöktől. Sztójaytól a kérés
első felére vonatkozóan ígéretet kapott, míg a kérés második felére vonatkozóan az ügy megvizsgálását ígérte a miniszterelnök. A jogerőre emelkedett ítéletet, mint illetékes parancsnok a Honvéd Vezérkar Főnöke változ-
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tathatta meg, perújrafelvétel során meghozott új ítélettel, illetve az államfő, kegyelemmel.
b./ 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
meg jelent 40.116/Eln.fbü.(1944. május 25.) számú Honvéd Vezérkar
Főnöki rendelet, amely az 1944. február 18-án viselt rendfokozatába helyezte vissza dr. Képíró Sándort.
A honvédelmi 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 magyar királyi honvédség
és csendőrség hivatásos, nyugállományú és tartalékos állományában büntetett előéletű, jogerős büntetést töltő személy nem viselhetett rendfokozatot
(Szervezeti és Szolgálati Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára
19.§ 2. pont). Arra nézve, hogy a tiszti rendfokozatba visszahelyezést
megelőző eljárás pontosan 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 az alábbiakat tartalmazza.
45.§ Az újrafelvett katonai bűnvádi eljárás kedvező eredménye, vagy
a jogegység érdekében használt semmisségi panasz folytán hozott ítélet
alapján az előbb viselt tiszti rendfokozatba való visszahelyezés körül követendő eljárás:
l. pont. Ha a katonai bűnvádi eljárás újrafelvétele során, vagy a jogegység érdekében használt semmisségi panasz folytán a honvéd bíróság
olyan jogerős ítéletet (végzést), vagy a bűnvádi üldözés elrendelésére hivatott illetékes parancsnok olyan jogerős határozatot hozott, amellyel a
korábbi ítéletben tiszt ellen kimondott rangvesztés mellőztetett, a honvé-
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delmi miniszter mindenekelőtt megállapítja, hogy nem forog-e fenn olyan
törvényi ok (így elsősorban a magyar állampolgárságnak időközben történt 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 szabályzat 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
visszahelyezhető-e vagy sem.
A fentebb idézett és a Honvédségi Közlönyben hivatkozásként szereplő
45.§ alapján egyértelműen megállapítható, hogy dr. Képíró Sándorral
szemben kedvező eredményű újrafelvett katonai bűnvádi eljárást folytattak le vagy a jogegység érdekében használt semmisségi panasz folytán hoztak új ítéletet.
A teljesség igényével jegyzi meg a bíróság, hogy a tiszti rendfokozatba
történő visszahelyezés másik módját a legfelsőbb kegyelemből történő viszszanyerést – a Bü.Szab.44.§-a szabályozza. Miután azonban a Honvédségi Közlöny a 45.§-ra hivatkozik a bíróság álláspontja szerint a fentebb
ismertetett eljárás előzte meg dr. Képíró Sándor tiszti rendfokozatba történő visszahelyezését.
Az eddig kifejtettek alapján a bíróság álláspontja összefoglalva az
alábbi.
Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázadost 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 18-ai hatállyal
korábbi tiszti rendfokozatába visszahelyezték. Mindez megszakítás nélküli hivatásos tiszti pályafutást eredményezett a jövőre nézve.
Miután a 10 évi fegyházbüntetést kiszabó ítélet az azt követő eljárás
során hatályát vesztette, hatálytalanná vált az az ítéleti rendelkezés is,
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amelynek végrehajtása érdekében a bíróságnak intézkednie lehetne, így
azt a rendelkező rész értelmében végrehajthatatlannak nyilvánította.
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 j/
pontja értelmében a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezési
lehetőség van.
Budapest, 2007. február hó 19. napján”
Jóllehet, a Fővárosi Bíróság végzése tartalmilag azt rögzítette, hogy
dr. Képíró sándor nem áll büntetőítélet hatálya alatt és ilyen ítélet vele
szemben már 1944-ben hatályát veszítette, mégpedig nem kegyelem
folytán, hanem az ítélet valamilyen okból történt megsemmisítése folytán, tehát elítélése nem létezőnek, semmisnek tekinthető, mégis kértük
ennek kimondását a Fővárosi Ítélőtáblától. ennek a fellebbezésnek a
Fővárosi Ítélőtábla nem tett eleget, helyben hagyta az első fokon eljárt
Fővárosi Bíróság végzését. ez a döntés utólag helyeselhető azzal, hogy
abban az időben még nem tudtuk, hogy a későbbiek folyamán ténylegesen vádemelésre kerül sor.
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vi. BünTETőEljárás
dr. Képíró sándor EllEn
2009–2011-BEn

Könyvünk mellékletében teljes terjedelmében közöljük a Fővárosi Bíróság 2011-ben kelt dr. Képíró sándort felmentő ítéletét, amely a megállapított tényállás és az eljárás legfontosabb tényeit kellő részletességgel
és alapossággal tartalmazza. ezért ennek a büntető eljárásnak, a vádnak
és a védelemnek mintegy alapvonalait, a védelem által felsorakoztatott
legfontosabb érvelés tartalmát mutatjuk meg. Célunk tehát az, hogy a
felmentő ítélet értelmezését elősegítsük, annak lényeges pontjait megragadjuk, s a nem jogász olvasó számára is érthetővé tegyük. ezért nem
szorítkozunk a szorosan vett szakmai érvelés korlátai közé.
Az ügyészség a feljelentés megtételétől, 2006-tól 2009-ig a formális
gyanúsítás megtörténtéig előzetes vizsgálatot, 2007-től nyomozást folytatott, valójában ismeretlen tettes ellen büntetőeljárás folyt háborús bűntett alapos gyanújával. Megítélésünk szerint ebben a nyomozásban fel
lehetett tárni mindazokat a tényeket,
amelyeket később a
bírósági eljárás során
állapítottak meg. Az
ügyészség azonban
nem vállalta az eljárás
megszüntetésének
terhét, s a gyengébb
ellenállás irányába elmozdulva a vádemelés mellett döntött.
varga Béla bíró, a per tanácsvezeő bírója
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nyomozás dr. Képíró sándor ellen
háborús bűntett miatt
ezekben az esztendőkben rendszeresen, szinte kampányszerűen követelte a feljelentő, Képíró sándor felelősségre vonását, megragadva erre
a legkülönbözőbb alkalmakat, évfordulókat, illetve magyar politikusok külföldi látogatásait. ebben az időben számos helyreigazítási pert
indítottunk, személyes adattal visszaélés alapos gyanúja miatt büntető
feljelentést tettünk, a felgyülemlett iratok részletes felsorolása is nagy
terjedelmet igényelne. A helyreigazítási igényünket a Fővárosi Bíróság
teljesítette az ügyek egy részében, míg más tekintetben eljárásjogi akadályokra hivatkozva, nem kaptuk meg a megfelelő jogvédelmet. A vádaskodás és sajtóhadjárat az emberi személyiség teljes semmibevételét
mutatta.
A nyomozás e legfontosabb fordulata 2009. szeptember 14-én következett be, amikor dr. Falvai Zsolt, a Budapesti nyomozó Ügyészség
vezető ügyésze őrizetbe vette dr. Képíró sándort, és gyanúsítottként
kihallgatta. ezen a kihallgatáson az Ügyészség részéről a későbbi vádpontokra vonatkozó részletes tájékoztatás hangzott el, és szintén részletes nyilatkozatot tett dr. Képíró sándor. e nyilatkozat alapvonalaiban
– bizonyos részletektől eltekintve, melyek az azóta eltelt hosszú időnek
tudhatók be – végig tartható állítások voltak, amelyek később bekerültek a felmentő ítéletbe is.
Az őrizetbe vételre – melyet még aznap lakhelyelhagyási tilalomra kívánt enyhíteni az ügyészség – feltehetőleg azért került volna sor, mert
így lehetett volna elvenni a gyanúsított útiokmányát és meggátolni ezáltal az országból való távozását. Az őrizetbe vételt azonban a Budai Központi Kerületi Bíróság nem hagyta helyben, elutasította az erre irányuló
ügyészi indítványt, s ezt az ítéletet a Fővárosi Bíróság helybenhagyta.
A nyomozás befejezése, iratismertetés 2010. október 27-én történt,
amikor érdemi észrevételeket nem tudtunk, de nem is kívántunk tenni,
az óriásira nőtt iratanyagra. ezután mégis újabb kihallgatások követ182
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keztek, melyek során 2010. december 1-jén elhangzott az a gyanúsítás,
hogy a rendelkezésre álló adatok szerint 1942 januárjában, az újvidéki
razzia napján, 11 óra körüli időben arra kérte fel a teáztató(?) gépkocsi
vezetőjét (ti. dr. Képíró sándort), hogy az ellenőrzési körletében összegyűjtött harminc embert vigye el a kivégzőhelyként megjelölt strandra.
A kísérést nagy János honvédfőhadnagy vállalta, aki beült a gépkocsivezető mellé, majd az összegyűjtött embereket a strand helyett a sportpályára vitték, ahol valamennyit kivétel nélkül, törvényes eljárás mellőzésével törvénytelenül kivégezték.
Belépett az ügybe, illetve feltűnt az ügyben egy olyan bizonyíték –
főbenjáró súlyú bűncselekménnyel gyanúsított személy vallomása a
szegedi Katonapolitikai osztályon, illetve az államvédelmi hatóság
kirendeltségén –, amely valóban súlyos bűncselekmény lehetett volna
akkor, ha ezek a vallomások megállják az alkotmányos jogállam eljárásjogi próbáját. Kezdettől fogva állítottuk, hogy ezt a próbát a bűnöző
nyomozószervezet vallatószobájában tett vallomások nem állják ki.
igazunk lett.
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A A Fővárosi Bíróságon 19. B. 155/2011. sz.
dr. Képíró sándor ellen háborús bűntett miatt
2011-ben folyt büntetőügy
A vádirat benyújtására 2011. február 14-én, azon a napon került sor,
amikor rendszerint a csendőrség felállításának, létrehozásának ünnepét
ülik, ma már csak igen szűk körben, régen a csendőrség teljes állományára kiterjedve. ezen a napon fogadták el 1881-ben a csendőrségről
szóló törvényt.
Az 1944. évi ítéletnek dr. Képíró vád tárgyává tett magatartását leíró részét azért nem ismertettük, mert ezek a tényállások szinte szó szerint megjelennek a 2011. évi perben, ott pedig a Budapesti nyomozó
Ügyészség vádiratában. hogyan írja le a vád tárgyává tett magatartásokat a Budapesti nyomozó Ügyészség? A következőképpen:
Budapesti nyomozó Ügyészség nyom. 347/2007. sz. váDirAT-a
szerint „dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados vádlott 1942 januárjában a Magyar Királyi Csendőrség V. szegedi csendőrkerületének makói
tanszázadánál teljesített szolgálatot, főhadnagyi rendfokozattal.
Ebben az időben a Magyarországhoz visszacsatolt Bácskában megszaporodott partizántámadások miatt dr. Fernbach Péter újvidéki főispán előterjesztése alapján a Magyar Királyi Honvédség vezérkari főnöke,
vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes az 1942. január 15-én kelt
4089/Eln.I.1942. számú rendeletével a Magyar Királyi Honvédség és
Csendőrség egységeinek bevonásával elrendelte Újvidék város teljes átvizsgálását is, melynek végrehajtását az V. hadtest parancsnokságára bízta.
A tisztogatással kapcsolatosan az V. hadtest parancsnoka, FeketehalmyCzeidner Ferenc altábornagy 1942. január 18-án kiadta az 1300/Eln.I.–
1942. számú rendeletét, amely iránymutatást adott a városokban, nagyobb községekben végrehajtandó tisztogatási feladatokra. E rendelet
alapján Grassy József vezérőrnagy (akkor ezredes) 1942. január 20-án
kiadta a 136/k6.–1942. számú írásbeli karhatalmi parancsát, mely már
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részletekbe menően szabályozta az Újvidéken végrehajtandó razzia során
betartandó előírásokat.
Ez alapján a razziában részt vevő rendőrökből, csendőrökből és honvédekből kutatójárőröket hoztak létre úgy, hogy egy járőr 2 csendőrből,
vagy 2 rendőrből és a munkájukat biztosító 2–3 honvédből állt. Feladatuk a házkutatás, motozás és az igazoltatás volt. A karhatalmi parancs
szerint az őrizetbe vételt a járőrvezető foganatosította, az elfogott személyt
a fogolyátvevő járőrnek adták át.
A kutatójárőrök mellett gyűjtő és kísérő járőröket is létrehoztak. A gyűjtő járőrök egy kijelölt gyűjtőponthoz kísérték az őrizetbe vett személyeket,
a kísérő járőrök feladata pedig az volt, hogy az őrizeteseket a Levente-otthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérjék.
A feladat végrehajtására összesen 240 kutatójárőrt állítottak fel. A kutató,
gyűjtő és kísérő járőröket csoportokba osztották be, melyekbe 10–12 járőr tartozott. Ezeknek a csoportoknak a vezetését látták el csendőr, illetve rendőrtisztek, attól függően, hogy a járőrök csendőrökből, vagy rendőrökből álltak.
A csoportparancsnokok feladata a járőrök irányítása és az ellenőrzés volt.
Ilyen csoportparancsnok volt dr. Képíró Sándor csendőrszázados vádlott is, aki 1942. január 20-án érkezett Újvidékre. Ezen az estén Gaál
Lajos csendőralezredes a városba érkezett csendőrtiszteknek, köztük a vádlottnak is eligazítást tartott a Báni-palotában. Ennek során nyomatékosan felsőbb parancsra hivatkozva hangsúlyozta, hogy Újvidéken nem szabályszerű razziát, hanem kifejezetten tisztogatást kell végrehajtani,
melynek keretében a jogtalan fegyverhasználat is megengedett. Az elhangzottakat dr. Képíró Sándor csendőrfőhadnagy és dr. Kun Imre csendőrszázados aggályosnak találták, ezért Gaál csendőralezredestől írásban
kérték az ilyen tartalmú parancsot, melyet Gaál csendőralezredes azzal
tagadott meg, hogy ilyen parancsot nem szokás írásban kiadni.
Ilyen előzmények után kezdődött meg 1942. január 21-én 06.00 órakor az Újvidéki tisztogatás. A razzia másnapján, 1942. január 22-én
este tartott eligazításon Grassy József ezredes közölte a parancsnoki állománnyal, hogy felettesei elégedetlenek a razzia addigi eredményével, ezért
arra utasította a végrehajtói állományt, ha másnap polgári egyének járkálnak át a felállított kordonokon, akkor végig kell golyószóróval lőni az
utcát, és az ablakokból leselkedő személyeket is le kell lőni. Kijelentette, a
razzia célja, hogy „a szemét és a piszok ússzon el”.
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1/1. A dr. Képíró Sándor csendőrfőhadnagy által irányított járőrök 1942.

január 23-án a Gömbös Gyula útról indultak el feladatuk végrehajtására. A kutatást a II. Rákóczi Ferenc utcán át az Országzászló tér felé
folytatták. Ennek során ismeretlen alárendeltjei a Gömbös Gyula és a Sarajevska utcák kereszteződésében a Steinberger házaspárt, a II. Rákóczi
Ferenc utca 40. szám alatti lakásában az ágyban fekvő Weisz Irént, a
102. szám alatti házában Scheer Ferencet lőtték le indokolatlanul.

1/2. Ezen a napon a délelőtti órákban dr. Képíró Sándor csendőr főhad-

nagy utasítására egyik kutató járőre őrizetbe vette Máriássy Mihályt és
Máriássy Sámuelt, akikről a környékbeli lakosok azt állították, hogy a
magyar csapatok 1941 áprilisában történő bevonulásakor a honvédekre
fegyverrel támadtak. Őrizetbe vételüket követően érkezett a helyszínre
sógoruk, Kárpáty János rendőr tiszthelyettes, aki személyes jótállásra hivatkozva próbálta elérni dr. Képíró Sándornál, hogy rokonait engedje
szabadon.
Ennek dr. Képíró Sándor nem tett eleget, így a Máriássy testvéreket a
Leventeotthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérték.
A Máriássy testvéreket később több száz emberrel együtt ezen a napon
kivégezték.

1/3. A vádlott 11.00 óra körüli időben Nagy János főhadnaggyal a II. Rá-

kóczi Ferenc utcában ellenőrizte a beosztottak tevékenységét, amikor találkoztak egy kb. 30 fogolyból álló csoporttal. Ekkor érkezett oda a hadtestparancsnokság tehergépkocsija is, melyről forró teát osztottak a razziában
részt vevőknek.
A vádlott megkérdezte a járművezetőtől, elvállalja-e, hogy az ott várakozó, összegyűjtött foglyokat elviszi a kivégzőhelyként megjelölt strandra. Miután erre a gépkocsivezető ráállt, a foglyokat felparancsolták a platóra. Kísérésükre Nagy János főhadnagy vállalkozott, aki a gépkocsit a
szintén kivégzőhelyként kijelölt sportpályához irányította. Itt az éppen
pihenőjüket töltő kivégzőszakasz parancsnokát Nagy János főhadnagy
arra utasította, hogy a gépkocsin lévő embereket végezzék ki. A foglyokat
ezután leparancsolták a platóról, a kivégzőhelyre kísérték, majd Nagy
János főhadnagy jelenlétében kb. két percig tartó sortűzzel megölték őket.
A fent leírt magatartásával dr. Képíró Sándor vádlott közreműködött
ezen emberek törvénytelen kivégzésében.”
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Dr. Képíró sándort a Budapesti nyomozó Ügyészség a népbíráskodás
tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről
szóló 1945. évi vii. törvény (nbr.) 11.§-a 5. pontjának 3. fordulatában
írt magatartással megvalósított és a Btk. 165.§-ába ütköző háborús bűntett elkövetésével vádolta. indítványozta, hogy a Bíróság a vádlottat a
Btk. 42.§-a (2) bekezdésének a) pontja alapján fegyházbüntetésre ítélje.
A vád által meg jelölt bizonyítékok
A Magyar Királyi honvédvezérkar Főnöke Bíróságának Br. (sic! helyesen h.) 448/43/118. szám alatt született ítélete.89
nagy János főhadnagy vallomása.90
Az ügyészség tehát két bizonyítékra építette a vádat: egy 1944-ben
háborús viszonyok között született és még akkor hatályon kívül helyezett hadbírósági ítéletre és két bűnöző államvédelmi szervezet (a katonapolitikai osztály és az államvédelmi hatóság) kihallgató szobájában
ismeretlen módon kivett, azóta halott ember által tett, halálbüntetést
megalapozó beismerő vallomásra. Jó próbája lehetett ez a pártállami
múlttal semmilyen közösséget nem vállaló, független jogállami igazságszolgáltatásnak.
ha feltennénk a kérdést, hogy mi indította az Ügyészséget egy ilyen –
enyhe kifejezéssel – ingatag lábon álló vád képviseletére, bizonyára
bárki bármit mondjon is, nagy súlya volt annak, hogy egy jogvédő szervezet, amelyben zsidóellenes bűnöket elkövetők listáját állítják fel évente, a zsidóellenes népirtás feltárásának és a bűnösök megbüntetésének
világszerte elismert törekvései jegyében követeli az ő fogalmai szerinti
igazságtételt. Csakhogy ez a törekvés itt és most a tényeket mellőző,
hanyag, az igazságosság erkölcsi magaslatát teljességgel nélkülöző vizsgálódáson, vak előítéleten alapult. Dr. Képíró sándornak annyi köze
volt a zsidóság világháborús helyzetéhez, hogy megmentette a szerb
zsidó Tanurdžić család életét, zsidóellenes intézkedéseikben, deportálásokban nem szerepelt.
A feljelentő irodavezető világosan kifejtette, hogy az általa üldözni
szándékozott bűntettek semmi mással – így a kommunizmus nevében
elkövetett – bűnökkel sem hasonlítható és vethetők össze. s e véleményével szögesen eltért Simon Wiesenthaltól, a névadótól. Azt is vallotta
– és jogi képviselője által bírósági beadványba foglalta –, hogy nem
187
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szükséges az egyéni felelősség vizsgálata, dr. Képíró sándort a csendőrtiszti minősége és Újvidéken való jelenléte alapján el lehet ítélni. A bírósági beadványban kifejezetten kérték az egyéni felelősség vizsgálatának mellőzését.
Tény az is, hogy előrehaladott korú emberek megvádolása a vádló
számára kevés kockázattal jár, s eredménnyel kecsegtet, ha nem is a
büntetőeljárás sikerességének ételmében. Az idős ember meghalhat az
eljárás okozta izgalmak közepette – s erre a megélhetési bűnüldöző tett
is utalást, miszerint ezt elégtételnek, eredménynek tekinti –, s ebben
az esetben a büntetés maga az eljárás. ha megéri az igencsak terjedelmes
és bonyolult eljárás első szakaszának végét, akkor sincs nagy esélye, hogy
egy jogerős befejezést is elkönyvelhessen, különösen kedvező eredménynyel. Annak pedig igen csekély a lehetősége, hogy valaki viszonylag
egészségesen és ártatlanul kerüljön ki egy ilyen eljárásból, s így alig van
veszélye annak, hogy sikeres személyiségvédelmi, illetve kártérítési pert
indítson a megszállott üldöző ellen.
nézzük meg a váddal szemben alappal támasztott ellenérveket, melyek
a védelem oldaláról a perben el is hangzottak. Az 1944. évi vKF ítélet a
2011. évi per alapbizonyítéka. értékelése kapcsán összességében megállapítható, hogy az jelentős részben általános megállapításokat tartalmaz,
amelyek dr. Képíró és számos bajtársa tekintetében nem alkalmasak annak
megállapítására, hogy ők bűnös módon okozói vagy közreműködői voltak emberek kivégzésének vagy megkínzásának. nehezen vitatható, hogy
a csendőrtisztek felelősségének perben való beállítása, továbbá jelentős
felelősséggel bíró személyek, honvédtisztek felelősségre vonásának az
adott perben való mellőzése arra mutat, hogy a csendőrök szerepét a honvédtisztekkel szemben megnövelték, így a felelősség súlya jelentős részben,
legalábbis látszat szerint, lekerült a honvédtisztek válláról.
Az 1944. évi ítélet mellett a vád legsúlyosabbnak szánt bizonyítékát,
nagy János főhadnagy, a razzia idején zászlós vallomását váratlanul, az
iratismertetés után, 2010. december 1-jén tárta dr. Falvai Zsolt vezető
ügyész dr. Képíró sándor és védője elé.
A bűnöző erőszakszervezet kihallgatószobáiban született jegyzőkönyvet a maga valóságában mutatjuk be:
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A vádra vonatkozó védőiratunkat 2011. április hó 4-én nyújtottuk be, s erre alapítottuk a
tárgyalássorozat és a vádbeszéd adta tapasztalatokkal kibővített perbeszédünket, 2011. június 30-án. Az iratban arra törekedtünk,
hogy az ügy viszonylag rövid idő alatt befejeződjék, melyet az a meggyőződésünk vezetett,
amely szerint a bizonyítékok alkalmatlanságát
a bíróság észleli, s számunkra megfelelő felmentő ítéletet hoz.
ezért – mert az eljárás elhúzódását jelentette volna a jogorvoslatokra is figyelemmel
– nem tértünk ki a büntetőjogi felelősség előEfraim Zuroff,
kérdéseire, nevezetesen az elévülésre, mint
a simon Wiesenthal
büntethetőségi akadályra. 2/1994. (i. 14.) Központ igazgatója (hátul)
és dr. Zétényi Zsolt,
AB határozatában az Alkotmánybíróság –
dr. Képíró ógyvédje
amint tanulmányunk elején ismertettük –
megállapította, hogy az 1945. évi vii. törvénnyel törvényerőre emelt
népbírósági jog akkor, 1994-ben még hatályban álló rendelkezése – kivéve a 11.§ 5. és 13.§ 2. pontját – alkotmányellenes volt, ezért azokat
a határozat közzétételének napjával megsemmisítette. Így a vád tárgyává tett bűncselekmény el nem évült jellege kizárólag a nemzetközi
büntetőjog szerint ítélhető meg.
Az 1942-ben hatályos Katonai Büntető Törvénykönyvben meghatározott tényállásoknak és az nbr. 11.§ 5. pontjának összevetéséből
megállapítható, hogy az nbr. tényállásai szélesebb terjedelműek, mint
a Ktbtk.-ban pönalizált magatartási kör. ezen túlmenően az nbr. a magatartásokra olyan büntetéseket helyez kilátásba, amelyek a cselekmények túlnyomó többségénél súlyosabbak, mint a Ktbtk.-ban előírtak.
ezért ez a szabály sérti a visszaható hatály tilalmát (nincsen bűncselekmény és nincsen büntetés az elkövetéskor hatályos törvény nélkül).
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a büntethetőség el nem
évülését csak azokra a bűncselekményekre nézve lehet megállapítani,
amelyek büntethetősége az elkövetés idején hatályos magyar jog szerint
nem évül el; kivéve, ha az adott tényállást a nemzetközi jog háborús
bűncselekménynek minősíti, el nem évülését kimondja, vagy lehetővé
teszi, és Magyarországot az elévülés kizárására nemzetközi kötelezett193
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ség terheli. Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az nbr.-ben meghatározott háborús bűntettek közül a 11.§ 5.
pontjában meghatározott magatartások a nemzetközi bűncselekmények közé is tartoznak (szerintünk a történeti tényállástól függően) a
büntethetőség elévülésének kizárása alkotmányosan ezen cselekményre
vonatkoztatható. ez összhangban van a háborús és az emberiség elleni
bűntettek elévülésének kizárására 1968-ban (az akkor szovjet érdekszférába tartozó és úgynevezett el nem kötelezett országok által elfogadott) nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettséggel. Az nbr.
rendelkezéseivel szankcionált háborús bűntettek közül a 11.§ 5. pontjában és 13.§ 2. pontjában meghatározott magatartások egyezhetnek
meg azokkal a bűncselekményekkel, amelyeket az egyezmény i. cikke
mint el nem évülőket felsorol.
A magyar törvénybe foglalt 1945-beli tényállások önmagukban elévülők, csak nemzetközi jogba ütközésük esetén minősíthetők el nem
évülőknek. Az 1942-ben hatályos nemzetközi hadijogot, az i. és a
ii. világháborút megelőzően, törvénnyel becikkelyezett hágai és genfi
egyezményekben foglaltakat, az AB határozata szerint is felölelte és
szankcionálta a katonai büntető törvénykönyvről szóló 1930. évi ii. tc.
113-119.§-a. ez azonban nem tartalmazott el nem évülő, az 1945-ben
hatályba léptetett nbr. 11.§. 5. pontjában meghatározottal megegyező,
s így szankcionált bűncselekményt.
erre való tekintettel vizsgálandó,és az ügyészség által bizonyítandó lett
volna az 1942-ben hatályos nemzetközi jog abból a szempontból, hogy a
vádiratban meghatározott magatartások nemzetközi bűncselekménynek
minősültek-e? Továbbá vizsgálni kellett volna, hogy megszállt területnek
tekinthető-e nemzetközi jogilag a visszacsatolt Délvidék, tudta-e a vádlott,
hogy megszállt területen tevékenykedik? A visszacsatolt területen elkövetést is bünteti az adott törvényhely, kérdés azonban, hogy az adott tényállás nemzetközi büntető szabályba ütközik-e? Így a szakvéleményekkel
alátámasztott válaszoktól függően elévült, visszaható hatállyal megállapított vagy akkor is volt (pl. emberölésnek minősülő) nem nemzetközi bűncselekménynek is minősülhettek a vádban leírt cselekmények.
A leglényegesebb tény, hogy a vádbeli bűncselekmény az elkövetés
idején nem létezett, mint a magyar jogban tilalmazott és büntetett magatartás!
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erre a hosszadalmas dogmatikai vitára azonban nem volt időnk,
annak nem volt értelme, mert tudtuk, hogy a vádiratban leírt cselekményeket dr. Képíró sándor nem követte el, s hogy ez kell legyen a bizonyítás eredménye is…
ezért indítványoztuk:
1. Az eljárás megszüntetését a vádirat 1/1. és 1/2. pontjában megjelölt tényállás tekintetében, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX.
törvény 332.§ (1) c. pontja alapján, mert a vád tárgyává tett ezen cselekményeket már jogerősen elbírálták;
2. Az eljárás megszüntetését a vádirat 1/3. pontjában megjelölt cselekmény tekintetében
– elsődlegesen a Be. 332.§ (1) c. pontja alapján, mert a vád tárgyává
tett ezen cselekményt már jogerősen elbírálták;
– másodlagosan a Be. 332.§ (1) d. pontja alapján, mert a vád nem
törvényes;
3. Arra az esetre, ha előző indítványainkat a T. Bíróság nem ítéli
megalapozottnak, indítványoztam a vádlottnak a vád alól való felmentését, a vádirat 1/1; 1/2; 1/3. pontjában megjelölt cselekmény tekintetében, a Be. 331.§ (1) bekezdése alapján, mert a vádlott bűnössége
nem állapítható meg, bűncselekmény hiánya miatt. Mindezt a következő indokolással adtuk elő:
i. A bíróság az eljárást megszünteti, ha a vád tárgyává tett cselekményt már jogerősen elbírálták.
Dr. Képíró sándor a Budapesti nyomozó Ügyészség nyom. 347/
2007. számú vádiratával vád tárgyává tett magatartása kedvező jogerős
elbírálást nyert 1944-ben a Fővárosi Bíróságnál 9. Beü. 969/2006/23.
számú ismertetett végzésében részletesen kifejtettek szerint.
A szakértő megállapítása szerint a tiszti rendfokozatba történő viszszahelyezést megelőzte egy teljes rehabilitációt eredményező eljárás,
mert a volt magyar királyi honvédség és csendőrség hivatásos, nyugállományú és tartalékos állományában büntetett előéletű, jogerős büntetést töltő személy nem viselhetett rendfokozatot (szervezeti és szolgálati Utasítás a m. kir. Csendőrség számára 19.§ 2.pont).
ezen eljárásra kiinduló pontként a 24. számú honvédségi Közlönyben
hivatkozott Becsületügyi szabályzat (Bü. szab. 45.§-a) szolgál.
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Kegyelem kizárható volt, mert a tiszti rendfokozatba történő legfelsőbb kegyelemből történő visszahelyezést a Bü. szab.44.§-a szabályozza, amire nem, hanem a 45.§-ra hivatkozik a közokiratnak tekintendő
honvédségi Közlöny.
Dr. Babós József hadbíróezredes tanúvallomást tett dr. Zöldy Márton
és társai ellen, háborús bűntett miatt, a Budapesti népügyészségnél
1945. nü. 13385 sz. folyó büntető ügyben 1945. november 10-én.
e vallomásában ismerteti az újvidéki üggyel kapcsolatos bírósági és
vizsgálati adatokat, bár az általa hivatkozott 705 oldalas vizsgálati jelentés és a több ezer tanú kihallgatásának anyaga valószínűleg nem állt
akkor, sem azóta rendelkezésre, mert ezekre közvetlenül nem hivatkozott sem ő, sem az újvidéki ügyekben 1945-től eljáró hatóságok és bíróságok. ezen jegyzőkönyv folytatásaként 1945. november 12-én felvett jegyzőkönyvben, a folytatólagosan felvett irat 4. oldalán – amely
oldal hiányzik a jelen per nyomozati anyagában közölt jegyzőkönyvmásolatból – a következő vallomást teszi: „A vezérkar főnökének bírósága jogerősen ítélt ebben az ügyben. Ítélete ellen lényegében csak a jogegység érdekében lehet jogorvoslattal élni, mert a törvény rendelkezése
értelmében az ítélet ellen csak panasznak van helye a Honvédelmi Minisztériumhoz. Amennyiben a panasz folytán azt észlelnék, hogy a jogegység érdekében van szükség felülvizsgálatra, abban az esetben az összes
iratot a Koronaügyészhez tesszük át, utasítva a jogegységi panasz megszerkesztésére. Tudomásom szerint ebben az esetben is ez történt.”
A honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi
XXXiii. törvénycikk 378.§ szerint „Ha a legfelsőbb honvéd törvényszék
a jogegység érdekében használt semmisségi panaszt alaposnak találja, ítélettel kimondja, hogy a kérdéses bűnvádi ügyben a megtámadott végzés
vagy intézkedés, a követett eljárás vagy a hozott ítélet a törvényt megsértette. Ellenkező esetben a semmisségi panaszt ítélettel elutasítja. A törvény megsértését megállapító határozat a vádlottra rendszerint nem bír
hatállyal.
Ha azonban a vádlott a törvény megsértésével hozott ítélettel büntetésre volt ítélve, a legfelsőbb honvéd törvényszék a körülményekhez képest
őt felmenti, vagy ellene enyhébb büntetési tételt alkalmaz, vagy az ellene
folyamatban volt eljárás újrafelvételét, más parancsnok kiküldésével vagy
a nélkül, elrendeli.”
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Az adott ügyben más parancsnok kiküldése a vezérkar főnöke bíróságától nem volt lehetséges, újrafelvétel sem jöhetett számításba, mert
egy ilyen eljárás befejezéséig főbenjáró vád alatt marad az elítélt, ez nem
szolgálhatott volna a rehabilitáció alapjául. A becsületügyi szabályzat
idézett rendelkezése szerint a rehabilitáció feltétele volt a „katonai bűnvádi eljárás kedvező eredménye”, azaz a kifogástalan erkölcsi állapot. ebből
következően aggálytalanul megállapítható, hogy az elítélt bűnösségét érdemben kellett elbírálni, s a tiszti jogállás helyreállítása egyedül felmentő
ítélet eredménye lehetett, az előbb idézett rendelkezések tartalma, továbbá
azoknak dr. Babós József tanúvallomásával való egybevetése alapján.
ii. A. Az eljárás megszüntetése a vádirat 1/3. pontjában megjelölt cselekmény tekintetében elsődlegesen a Be. 332.§ (1) c. pontja alapján azért indokolt, mert a vád tárgyává tett ezen cselekményt már jogerősen elbírálták;
A rendelkezésre álló adatok szerint, így dr. Babós József számos vallomása, a jelen per anyaga és a történettudomány megállapításai szerint
az újvidéki razzia során elkövetett bűncselekmények felderítésére 1943ban részletes, többezer tanú meghallgatásával foganatosított vizsgálat
zajlott, s e vizsgálat eredményét 705. oldalas jelentésben rögzítették.
ennek alapján készült el az 1943-44 évi büntetőeljárás vádirata és ítélete. ezen vizsgálatban megvizsgáltak minden fellelhető bizonyítékot,
így dr. Képíró sándor tevékenységét is. Ezen eljárásban nem állapítottak meg olyan tényeket, amelyeket a Nagy János által terheltként tett vallomás alapján az ügyészség a jelen ügyben vád tárgyává tett dr. Képíró
terhére. A vádlott magtartását teljes egészében elbírálás tárgyává tették,
ennek alapján bizonyos magatartásait bűncselekményként értékelték,
más magatartását nem, az újvidéki razzia során tanúsított magatartását,
csendőrtiszti ténykedését egészében és részleteiben elbírálták a hivatkozott ítéletben.
B. Az eljárás megszüntetése a vádirat 1/3. pontjában meg jelölt cselekmény tekintetében másodlagosan a Be. 332.§ (1) d. pontja alapján azért
indokolt, mert a vád nem törvényes;
A Be. 2.§ szerint (1) A bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el.
(2) Törvényes a vád, ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy pontosan körülírt, büntető törvénybe
ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi.
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A Bh 2009. 267 sz. jogesetben a legfelsőbb Bíróság a Bfv. iii.
1018/2008. sz. határozatában kifejtette:
„Nem bűncselekmény hiányára alapozottan, hanem törvényes vád hiánya okából kell megszüntetni az eljárást, ha a vád az alaki vagy tartalmi
követelményeknek nem felel meg. Utóbbiról akkor van szó, ha a cselekmény pontos körülírtsága hiányos, s ennek folytán anyagi jogi következtetés levonására alkalmatlan [1998. évi XIX. törvény 2.§ (2) bekezdés,
267.§ (1) bekezdés a) pont, 267.§ (1) bekezdés j) pont]”.
A Be. 2.§ (1) és 6.§ (1) bekezdéséből következően a törvényes vád
hiánya – bár a Be. 6.§ (3) bekezdése nem sorolja fel – szintén a büntetőeljárás akadálya, viszont nem anyagi, hanem tisztán eljárási jogi akadály [Be. 267.§ (1) bek. j) és 332.§ (1) bek. d) pont]. Azt jelenti, hogy
a terhelttel szemben emelt vád alkalmatlan bírósági eljárásra.
A Be. 2.§ (2) bekezdése alapján akkor törvényes a vád, ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt
a bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi.
A cselekmény körülírása akkor pontos, ha a vád a terhelt személyére,
illetve cselekvőségére konkretizálva hiánytalanul tartalmazza valamely
bűncselekmény törvényi tényállási elemeinek megfelelő tényeket, az elkövetési magatartást, a cselekmény megvalósításának helyét, idejét stb.
A „büntetőtörvénybe ütköző” kitétel pedig azt jelenti, hogy a vádban foglaltak egyben alkalmasak valamely bűncselekmény tényállászszerű megvalósulására vonható következtetésre.
A vád törvényessége, illetve annak hiánya [tehát a Be. 2.§ (2) bekezdés szerinti feltételek megléte] önmagában a vád tartalma alapján vizsgálandó.
Törvényes vád hiányáról van szó, ha a vád az alaki vagy tartalmi követelményeknek nem tesz eleget. Így utóbbi esetében ténybelisége (a cselekmény pontos körülírtsága) hiányos, s ezáltal nem alkalmas az adott
magatartás büntetőtörvénybe ütköző mivoltára, tényállásszerű megvalósulására, illetve a terhelt bűnösségére való anyagi jogi következtetés levonására.
A vád perjogi rendeltetése, hogy a bíróság számára a büntetőjogi felelősség kérdésében való érdemi vizsgálat, illetve döntés lehetőségét
biztosítsa, ekként bizonyítási eljárás, anyagi jogi értékelés alapját képezze. ha a vád tartalma oly mértékben hiányos, hogy anyagi jogi ér198
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tékeléshez nem ad alapot, akkor abba a bíróság nem is bocsátkozhat.
ilyenkor a bíróságnak nincs lehetősége sem érdemi vizsgálatra (bizonyítás lefolytatására), sem pedig érdemi döntésre.
Az ilyen vád, bár benyújtása révén kifejezi a terhelt büntetőjogi felelősségre vonása iránti igényt, tartalmi hiányossága miatt érdemi elbírálásra alkalmatlan.
A vád azért hiányos, mert nem mondja meg, hogy a mások által elkövetett, egyébiránt nem bizonyított emberölésekért, milyen magatartása által vált felelőssé a vádlott. e hiányt a tárgyaláson úgy pótolta az
ügyész, hogy bizonyíték nélkül azt állította: a vádlott parancsot adott
törvénytelen kivégzésekre.
ha azonban a vád alaki és tartalmi szempontból nem hiányos, viszont ténybeli tartalmából – ellentétben a vádló álláspontjával – arra
vonható jogi következtetés, hogy a felrótt cselekmény nem bűncselekmény, akkor bűncselekmény hiányáról van szó.”
A Be.: 6.§ szerint „(2) Büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja
alapján, és csak az ellen indítható, akit bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel.”
A Be. 4.§ szerint: „(1) A vád bizonyítása a vádlót terheli.
(2) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt
terhére.”
A 75.§ (1) szerint „A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek
a büntető és a büntetőeljárási jogszabályok alkalmazásában jelentősek.
A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök
beszerzésére, és megvizsgálására.” A bizonyításnak ki kell terjednie a
bizonyítékok keletkezésének körülményeire, vallomás esetén tehát
nemcsak arra, hogy azt előírásszerű iratban rögzítették, hanem arra is,
hogy a vallomás tartalma mennyire felel meg a valóságnak, a vallomástevő nem állt-e kényszer, fenyegetés, megfélemlítés vagy más olyan befolyás vagy hatás alatt, ami nyilatkozata valóságnak megfelelőségét
megváltoztatta.
A vádirat 1/3. pontjában leírt történeti tényállás nem alkalmas arra,
hogy az abban foglalt magatartás büntető törvénybe ütköző mivoltára,
az anyagi büntetőjog tényállásának megvalósulására, a terhelt bűnösségére
megalapozottan következtetni lehessen. A vád törvényességét az ártatlan199
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ság vélelmével, a benne foglalt in dubio pro reo elvvel és a bizonyítás törvényességének eljárásjogi szabályával összhangban kell és lehet megítélni.
A bizonyítás törvényessége megköveteli, hogy a bizonyítási eszközök felderítése, összegyűjtése, biztosítása és felhasználása során a büntető eljárási törvény rendelkezései szerint kell eljárni, továbbá, hogy a
bizonyítási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani, és
biztosítani kell, hogy a magánéletre vonatkozó adatok szükségtelenül
ne kerüljenek nyilvánosságra.[77.§ (1) (2)]
Álláspontunk szerint az a vád, amely egyedül és kizárólag olyan bizonyítékon alapul, amely egyszerű megítélés szerint alkalmatlan a tényállás alapos
és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására, nem tekinthető törvényesnek. Az ilyen vád a büntetőeljárás céljának elérésére nem alkalmas,
mert mintegy lehetetlen bizonyításra irányul, s egyúttal a megvádolt
emberi méltósághoz való jogának, nemzetközi szerződésben és alaptörvényben védett alapjogának, személyhez fűződő jogainak indokolatlan és aránytalan korlátozásával, indokolatlan jogsérelemmel jár.
A szabad bizonyítás rendszere nem jelenthet korlátlanságot, így „nem
értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény,
amelyet a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény
útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg” [Be. 78.§ (4)].
A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXiii. törv.cikk szerint:
„133.§ […]A terhelt azonosságának megállapítása után általában
meg kell jelölni előtte a terhére rótt bűncselekményt és meg kell őt kérdezni,
hogy védelmére kíván-e valamit előterjeszteni.
Igenlő válasz esetében alkalom adandó a terheltnek arra, hogy a tényálladék tárgyában összefüggő, részletes vallomást tehessen, és a javára
szolgáló ténykörülményeket előadhassa.
A kérdéseket lehetőleg a tények időrendje szerint és okbeli összefüggésben oly módon kell hozzá intézni, hogy előadásának hézagai pótolva, ellenmondásai felvilágosítva legyenek, és hogy minden ellene fennforgó és
az eljárás céljának veszélyeztetése nélkül közölhető terhelő adatról tudomást szerezzen, róla nyilatkozhassék és magát védelmezhesse. Azokat a
terhelő adatokat, melyeket az eljárás meghiúsításának veszélye miatt nem
közöltek a terhelttel, a veszély megszűnte után, mindenesetre azonban
a vizsgálat befejezése előtt, közölni kell vele.
200
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ha a terhelt olyan tényekre vagy bizonyítékokra hivatkozik, amelyek
ártatlanságának megállapítására, vagy bűnösségének enyhébb színben
való feltüntetésére alkalmasak; azok, ha csak a halogatás célzata nem
nyilvánvaló, sürgősen megállapítandók, illetőleg megszerzendők.
Ha a terhelt olyan bűncselekményt beszél el vagy ismer be, mely miatt
eljárás nincs indítva: vallomásának ez a része egész terjedelmében külön
jegyzőkönyvbe veendő és a kir. ügyészséggel haladék nélkül közlendő.
134.§ Ha a terhelt a védelmének előterjesztése végett hozzá intézett
kérdésre kijelenti, hogy nem bűnös, de a vádra nézve nem kíván részletesebben nyilatkozni, további kérdések nem intézendők hozzá. ekkor, valamint abban az esetben is, ha egyáltalán vagy bizonyos kérdésekre nem
akar felelni, vagy ha siketnek, némának, tompaelméjűnek, vagy elmebetegnek tetteti magát és a hatóság a tettetésről saját észlelete, tanúvallomások vagy szakértők véleménye alapján meggyőződik: arra kell a
terheltet figyelmeztetni, hogy viselkedése az eljárás folytatását nem
akadályozza, és hogy esetleg a védelem eszközeitől fosztja meg magát.”
A Bp. előírta, hogy „53.§ A terhelt minden bűnügyben, az eljárás bármely szakában élhet védő közreműködésével…
54.§ A terhelt, amikor csak szükséges, különösen első kihallgatásakor,
és a vádirat kézbesítésekor, továbbá, ha ellene letartóztatás, vizsgálat,
vizsgálati fogság lett elrendelve; figyelmeztetendő, hogy védőt választhat,
illetőleg felvilágosítandó a védő kirendelésének módozatairól és az ingyenes védelem eseteiről.
ha a letartóztatott, vagy vizsgálati fogságba helyezett terhelt védőt
választott, az eljáró hatóság köteles utóbbit nyomban értesíteni.”
A 135.§ szerint „A terhelt vallomásának vagy beismerésének kieszközlése végett nem szabad sem ígéretet, biztatást, ámítást, fenyegetést, erőszakot vagy kényszert használni, sem a terheltet éjjeli kihallgatással vagy
más módon célzatosan kifárasztani.
Nem szabad a terhelthez határozatlan, homályos, többértelmű, fogásos
vagy olyan kérdést intézni, mely a feleletre útmutatást tartalmaz, vagy
melyben valamely be nem ismert tény beismertnek vagy be nem bizonyított tény bebizonyítottnak van véve.”
Nincsen adat különösen arra, hogy a védőválasztás jogára figyelmeztették-e a terheltet, hogy ismertették-e vele összefüggően a gyanúsítást, hogy
szabadon, befolyásmentesen adta-e elő vallomását.
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Az Alkotmánybíróságnak az az álláspontja, amelyet a 11/1992. (iii.
5.) AB határozat (a továbbiakban: 11/1992. AB határozat) indokolásában a múlt rendszerek joga és az új Alkotmány szerinti jogállam közötti viszonyról fejtett ki a jelen ügyben is jelentőséggel bír. „Az Alkotmánybíróság kezdettől fogva nem tett tartalmi különbséget a korábbi
rendszerben, illetőleg az Alkotmány után alkotott jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatában.” (iii/2. p.) „Keletkezési idejétől függetlenül minden hatályos jogszabálynak az új Alkotmánynak kell megfelelnie.
Az alkotmányossági vizsgálatban sincs a jognak két rétege, és nincs kétféle mérce sem. A jogszabály keletkezési idejének annyiban lehet jelentősége, hogy régi jogszabályok a megújított Alkotmány hatálybalépésével válhattak alkotmányellenessé.” (2/1994. (i. 14.) AB határozat)
A jogalkalmazás tekintetében az következik ebből, hogy a jelen idejű
jogalkalmazás során vizsgálni kell adott esetben a történeti időben keletkezett bizonyítékok idején hatályos eljárási jog megfelelését a most hatályos
alaptörvénynek és ennek megfelelő eljárási jognak. Az a körülmény, hogy
a hatályos bizonyítási rendben felhasználható időbeli korlát nélkül,
akár hatvan esztendős bizonyítási eszköz, nem mentesíti az eljáró hatóságot a múltbeli és a jelenleg hatályos eljárási jog szabályainak figyelembe vételétől, mert a bizonyíték felhasználása, értékelése a jelenben
történik, s így éppen a bizonyítási eszköz jellege miatt fokozottabban
mérlegelni kell egyrészt, hogy keletkezésekor, az akkori nyomozó hatóság eljárásában, nem sérültek, nem sérülhettek-e az akkori jog szabályai, a kor alkotmányos elvei, másrészt, hogy megfelel-e a jelen kori
alkotmányos jogalkalmazás követelményének, kizárható-e, hogy súlyos
jogsértéssel hozták létre, s így való tényeket tartalmaz-e? valóban megtette-e a kihallgatott terhelt a mást vádoló kijelentéseket, s ha igen azt
befolyástól mentesen tette-e?
Az ügyészség a bizonyítás eszközét, egy gyanúsított vallomását rögzítő
jegyzőkönyvet tett le a vád bizonyítására, de nem bizonyította, hogy ezen
bizonyítási eszköz által hordott tartalom, tehát a benne foglalt bizonyíték
való tényeket tartalmaz. Ha ezen vizsgálódás nem vezethet eredményre,
különösen mert a vallomástevő személy, a vallomást rögzítő hivatalos személyek nem élnek, és az okirat közelebbi keletkezési körülményeire utaló
tények nem ismeretesek, akkor ez a kétség a Be. 4.§ (2) bekezdése szerint
a terhelt javára értékelendő, tehát az ilyen bizonyítékra nem lehet bűnösséget megállapító határozatot alapozni.
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III. A vádlottnak a vád alól való felmentését indítványozzuk a vádirat
1/1;1/2; 1/3. pontjában meg jelölt cselekmény tekintetében a Be. 331.§
(1) bekezdése alapján, mert a vádlott bűnössége nem állapítható meg
bűncselekmény hiánya miatt; feltéve, hogy az eljárás megszüntetésére irányuló indítványainkat a T. Bíróság nem ítéli megalapozottnak.
A bizonyítékoknak az adott ügyben meglévő fogyatékossága nemcsak a törvényes vád hiányát jelentheti, hanem a vád törvényesnek minősítése esetén a vád alól való felmentés alapjául is szolgál. A ii. B.
pontban a bizonyítással kapcsolatos követelményekről és a bizonyítékokról kifejtettek, valamennyi vádpont tekintetében érvényesek.
Általános megállapításként szükséges annak ismételt rögzítése, hogy
dr. Képíró Sándor, emberek törvénytelen kivégzésére vagy megkínzására
nem adott parancsot, arra másokat nem bírt rá, ilyen magatartáshoz segítséget nem nyújtott, ilyen magatartást nem tűrt el, s maga sem követett
el ilyen cselekményt.
ehhez képest a vádirat nem tesz eleget a büntető eljárási törvény 6.§
(2) bekezdésében foglalt azon elvnek és szabálynak, mely szerint „Büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható,
akit bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel.”
nem felel meg a vádirat a Be. 2.§ (2) bekezdésben meghatározott
követelménynek sem, amely szerint akkor törvényes a vád, ha „személy
pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági
eljárás lefolytatását kezdeményezi.”
A vádirat 1/1. és 1/2. pontja nem írja le, hogy a vádlott milyen magatartással valósította meg a bűncselekmény törvényi tényállását, mi volt
az a magatartás, tevékenység vagy mulasztás, amely meghatározott személyek kivégzésével okozati összefüggésben van, mégpedig oly módon,
hogy a vádlott emberek kivégzését kívánva vagy abba belenyugodva hajtotta végre cselekményét.
A vádirat 1/1. és 1/2. pontjában leírt tényállás nem tartalmazza a vádlott bűnös magatartását, míg az 1/3. pontban leírt magatartás nem felel
meg a valóságnak, e pont sem rögzíti a vádlott olyan cselekményét, amely
minden tekintetben megfelel a hivatkozott büntető törvény tényállásának.
Az adott bizonyítékok alkalmatlanságára egyenes következtetés
adódik tartalmi elemeik és egyértelmű jogtörténeti tények alapján a
következők szerint:
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A. A vádirat 1/1. és 1/2. pontjában meg jelölt tényállás
1. ezen vádpontok tekintetében bizonyítékként egyedül „A Magyar
Királyi honvédvezérkar Főnöke Bíróságának h. 448/43/118. szám
alatt született ítélete (nyomozati iratok 93-401)” szolgál. ezen irat
mind alaki, mind tartalmi szempontból súlyos fogyatékosságot mutat.
előrebocsátjuk, hogy a magát mindig ártatlannak valló dr. Képíró
sándor elítélésének tényét, majd a sikeres jogegységi eljárás után történt
rehabilitációját ismerjük és elfogadjuk, megjegyezve, hogy az eredeti ítéletet és vádiratot neki soha nem kézbesítették, mentő tanúkat ügyében
nem hallgattak meg, az ítélet ellen rendes perorvoslattal nem élhetett.
Kénytelenek vagyunk azonban tagadni az ítéletként csatolt iratnak nemcsak eredetiségét, hanem másolatként való hitelességét, így a benne foglalt ténymegállapítások pontosságát és hitelességét is. Az irat másolati
minősége, azaz egy eredeti okirattal való megegyezése is erősen kérdéses
a szövegben lévő elírások miatt, s főképpen a hadtörténeti levéltárban
lévő példány utolsó oldalának tartalmára tekintettel, amely az egész iratra
árnyékot vet. nevezetesen: „A fordítás hiteles: novi sad, 1944. szeptember hó 30-án.” szövegű záradék (novi sad-i bélyegzővel) azt a látszatot
kelti, mintha idegen nyelvből fordították volna a szöveget, ugyanakkor
tárgyalásvezetőként „Dr. Gabor József s. k. hadbiró ezredes targyalasvezető.” (ékezet nélküli) szöveg szerepel, holott történeti tény, más iratokból, vallomásokból, így dr. Babós Józsefnek az ügy iratai között lévő vallomásaiból tudható, hogy a tárgyalásvezető dr. Babós József volt.
Az irat különbözik a „m. kir. honvéd vezérkar főnökének bírósága”
által meghozott ítéletek leírt szövegével, kétség nélkül megállapítható,
hogy a jelzett okirat formailag, tartalmilag elüt azoktól. A hiányzó kiadmányozás a bíróság körpecsétjével történhetett volna.
2. A katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 1930. évi iii. törvénycikk 57.§-a
az 1878. évi v. törvény második részének a hűtlenségről szóló iii. fejezete helyébe egyebek mellett beiktatta a hűtlenség új tényállását,
amelyről a vKF bírósága által alkalmazott, az 59.§ -ban rögzített tényállása szól.
Mellékeltem továbbá dr. szakály sándor egyetemi tanárnak ezt a
kérdést is érintő szakvéleményét.
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B. A vádirat 1/3. pontjában meg jelölt tényállás
1. A bizonyítási eszközt, a jegyzőkönyvet a Belügyminisztérium államvédelmi hatósága, egy önkényuralmi, elnyomó erőszakszervezet vette
fel. 1948 októberében már törvénytelen kivégzések sorozatán volt túl
a politikai vizsgáló szervezet, amely teljes mértékben az önkényuralomra
törő kommunista párt befolyása alatt volt 1944-től kezdve:
„Minden olyan büntetőeljárás, amelyben az Államvédelmi Hatóság
folytatta le a nyomozást – az ügy tárgyától függetlenül – a büntetőeljárás
megcsúfolása, minden szakaszában törvénytelen.” 91
Továbbá: A kihallgatásokról általában nem vettek fel jegyzőkönyvet,
hanem ún. feljegyzést készítettek. Kihallgatási jegyzőkönyv csak a nyomozás bejezésekor készült, és a bíróság csak ezeket a jegyzőkönyveket kapta
meg, nem pedig az egész nyomozati anyagot. Az egyes aktákat általában
többször „átszabták”.92
2. A kihallgatott – mint általában az ávh-nál súlyos bűntettekkel
gyanúsított személyek – minden bizonnyal súlyos befolyás alatt volt,
állapota nagy valószínűséggel a kényszer vagy fenyegetés fogalmaival
jellemezhető. Figyelmet érdemel az a tény, hogy harminc ember önkéntes megölését, számára biztos halálbüntetést jelentő bűncselekmény elkövetését vallja be anélkül, hogy erre vonatkozó bármilyen bizonyítékot eléje tártak, bárkivel szembesítették volna.
3. személyes ellentét, érdekösszeütközés is felfedezhető a kihallgatott
nagy János és dr. Képíró sándor között, tekintettel arra, hogy nagy János
beszámol arról, hogy dr. Képíró meghiúsította a Tanurdžić család kirablását és kivégzését. ez a tervezett cselekmény nagy János vallomása szerint
ő és felettese szándéka szerint lett volna végrehajtható, a Tanurdžić család
palotájához küldött járőr által. Dr. Képíró többször elmondta, már az
emigrációban minden érdek nélkül leírta, majd a jelen eljárásban jegyzőkönyvbe mondta, miként akadályozta meg egy Pozdor nevű zászlós által
vezetett honvédcsoport akcióját, a család kirablását és megölését. Pozdor
elmondta Képírónak, hogy a kivégzés és kirablás szándékával vették őrizetbe a Tanurdžić családot, s ő ezután kiutasította őket a házból, megvédte
a megtámadott családot. Az a körülmény, hogy Képíró meghiúsította
nagy János tervét, mert a jegyzőkönyv szerint ez az ő indítványa volt, kellően indokolja nagy János súlyos ellenérzéseit vele szemben.
4. nagy Jánost időnyerés szándéka is vezethette vallomása megtételében, hiszen Képíró elfogásáig, s vele való szembesítéséig akár a tárgya205

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 206

lási szakaszig remélhette saját ügyének elhúzódását, a halálbüntetés
elodázását.
5. Teljesen életszerűtlen93 dr. Képíró beállítódásával, személyiségével
ellentétes egy csoportos kivégzésben való bármilyen részesség. Dr. Képíró szembeszállt a rendhagyó fegyverhasználatra szóló eligazítással,
megmentett egy (ma már tudjuk) szerb zsidó családot a kirablástól és
kivégzéstől, többször elmondta, hogy az újvidéki razziát partizánellenes eljárásnak tartotta. semmilyen személyes indítéka nem volt arra,
hogy emberek bármilyen módon való megkínzását vagy kivégzését előmozdítsa. A csendőr oktatótiszt státusza, a jogi ismeretek folyamatos
oktatása éppen ellenkező beállítódást jelentett nála. Képíró a rendhagyó fegyverhasználatra szóló felhívás nyílt elutasítása után nem teljesítette ezt a parancsot, az ezzel ellentétes megállapításoknak nincsen
ténybeli alapja, bizonyítéka.
6. Az ávh-jegyzőkönyv tartalma is ellentmondásos, valószerűtlen.
Dr. Képíró nem kísérhetett foglyokat, ez járőrök feladata volt, neki legalább tíz-tizenkét járőr tevékenységét kellett figyelemmel kísérnie egy
– a későbbiekben ismertté vált Duna-parti „kivégzőhelyektől” távoli –
városi körzetben.
A terhelő vallomás szerint a teáztató gépkocsi vezetőjétől „Képíró
főhadnagy megkérdezte, hogy a foglyokkal tenne-e a kivégzőhelyként
megjelölt strandra egy autós fuvart.” Ki jelölte meg a strandot kivégzőhelyként, Képíró vagy nagy János? nagy ezt a kihallgatás időpontjában általa ismert tény ismeretében mondta. ez a fogalom a razzia idején nem volt ismert, amint a mellékelt, dr. szakály sándor egyetemi
tanár által készített szakvélemény is tanúsítja. Miért nem a strandra
vitte a foglyokat nagy János, hanem a sportpályára, ahol megölette
őket? Milyen adat utal arra, hogy nagy János szándékát, akarat-elhatározását Képíró bármilyen módon befolyásolta, meghatározta?
hogyan kerültek fel a foglyok a teherautóra? Kíséret és őrizet nélkül
szállított nagy János harminc embert a kivégzésre? A két katonatiszt
terelte őket? Miért nem esik szó a csendőrökből és honvédekből álló
járőrről, amelynek kísérnie kellett a foglyokat? A vallomás szerint nagy
János Gál őrnaggyal önállóan tervelt ki rablógyilkosságot, miután korábban is elkövetett egy emberölést, megölt egy pópát. Miért kellett
egy ilyen tömeggyilkosság végrehajtásához nagy János gyilkossági tervét már meghiúsított dr. Képíró? Kellett-e, lehetett-e nagy Jánost be206
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folyásolni tettében, amikor még azon állítólagos kérésnek sem tett eleget, hogy a strandra vigye a foglyokat?
A Magyar Királyi Csendőrség számára kiadott Cs-1 szervezeti és
szolgálati Utasítás( szut) l.§ 2. pontja szerint „a tisztek sem rendőri hatóságnak, sem rendőri közegeknek nem tekinthetők, a nyomozásban személyesen és cselekvően részt nem vehetnek és semminemű nyomozati cselekményt nem teljesíthetnek”. ez vonatkozik általában a hivatalos közeg
eljárására is. A szut. (szolgálati Utasítás) 43.§-ban foglalt igazoltatást,
a 44.§-ban foglalt elővezetést, a 45.§-ban foglalt elfogást, továbbá a
95.§-ban foglalt fogolykíséretet és fogolyőrizetet csendőrjárőr végezhette, a hatósági jogkört a csendőr-járőr volt jogosult gyakorolni a 295.
pont szerint. A szut. 567. pont szerint a járőrvezető felelős a szolgálat
szabályszerű végrehajtásáért, felelős továbbá a körülményekhez képest
járőrtársának, illetőleg járőrtagjainak cselekedeteiért, magatartásáért
és szolgálati teljesítéséért is.
A vádlottnak a szabályzat szerint jogi lehetősége sem volt arra, hogy
közvetlenül utasítson akár csendőröket, akár különösen pedig, csendőrnek nem minősülő más, karhatalmat ellátó személyeket, továbbá fizikailag sem volt módja arra, hogy külön akciót, tevékenységet lásson el.
Az előzőekben előadott tények és körülmények megalapozzák a vádlottnak a vád alól való felmentését, a vádirat 1/3. pontjában megjelölt
cselekmény tekintetében a Be. 331.§ (1) bekezdése alapján, mert a vádlott bűnössége nem állapítható meg bűncselekmény hiánya miatt, azon
esetben, ha előbbi, az eljárás megszüntetésére irányuló indítványaimat
a vádirat 1/3. pontjában megjelölt cselekmény tekintetében a T. Bíróság nem ítéli megalapozottnak.
iv. szükségesnek tartottuk a következő megállapításokat annak
megmutatására, hogy dr. Képíró sándor jogtalanul okozott, jóvá nem
tehető súlyos lelki megpróbáltatásokat volt kénytelen elszenvedni az
utóbbi öt esztendőben.
személyes adatait, különösen képmását, lakcímét, a legsúlyosabb, főbenjáró bűncselekményekkel összefüggésben rendszeresen közzéteszik
az írott és elektronikus sajtóban, a világhálón; személyét olyan összefüggésben tüntetve fel, amelynek valósága esetén (amely körülményt a
közvélemény jelentős része képtelen megítélni, azaz nem tesz különbséget valóság és felelőtlen híresztelés között) közmegvetés sújthatja,
emberi méltósága semmibevételének állapotában, ennek tudatában kell
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éljen. emiatt számos megszólítás, telefonon való zaklatás, házbeli egyes
lakótársak gyanakvó megjegyzései kísérik, baráti körben magyarázkodásra szorul, hozzátartozói és ő maga aggodalomban, fenyegetettség
érzésében él.
Személyhez fűződő jogait, különösen az emberi méltósághoz és jó hírnévhez fűződő jogait súlyosan sérti az tény, hogy névvel, fényképpel, személyi adataimmal visszaélve a tömegközlés szinte minden eszközében,
így az interneten is főbenjáró bűncselekménnyel vádolják.
ezzel megsértik az 1949. évi XX. tv. 54.§ (1) bekezdése (A Magyar
Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és
az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.)
57.§ (1) bekezdése (A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt
bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény
által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.)
57. (2) bekezdése (A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető
bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős
határozata nem állapította meg.) rendelkezéseit, az ott védett alapvető
jogokat;
Megsértik a Ptk.76.§ , 78.§ , 84.§ (1) a, b, c, e pont.; a sajtóról szóló
1986. évi ii. tv. 2. és 3.§1 rendelkezéseit, továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi i. tv. 3.§ (2) és 4.§ (1) bekezdésében rögzített
elveket és a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásait.
súlyosan sértik az alaptörvény 57.§ (2) bekezdésében alapjogként elismert ártatlanság vélelmét, az öt évig tartó tisztázatlan jogi helyzet
fenntartásával megsértették, továbbá az emberi Jogok európai egyezménye 6. cikk tisztességes tárgyaláshoz való jogról szóló rendelkezéseit,
s ebből következőleg a fair eljárás elvét, amely szerint „Mindenkinek
joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan
bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg
az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően.” sérelmet
szenved a 8. cikk, magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogról szóló rendelkezés, amely szerint „Mindenkinek joga van arra, hogy
magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.”
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A leírtak szerint, mert a jogsértések miatt (hamis vád, rágalmazás,
visszaélés személyes adattal) mindeddig semmilyen érdemleges hatósági intézkedés nem történt, sérül az egyezmény 13. cikkében foglalt
hatékony jogorvoslathoz való jog is.
Tekintettel arra, hogy dr. Képíró sándor az 1881-ben létrejött, nagy
nemzetközi elismerésnek is örvendő Magyar Királyi Csendőrség hivatásos századosa volt, s a vele kapcsolatos rágalmak, erre az 1945-ben,
szovjet megszállás alatt kényszerűen megszüntetett, nemzetközileg elismert rendvédelmi testületre is rossz fényt vetnek. szembetűnő, hogy
nem kapja meg azt a védelmet, amit minden civilizált országban, vagy
Magyarországon 1945 után, megkapnak a rendvédelmi szervezetek
(volt) tagjai, az e minőségükben őket érintő cselekményekkel szemben.
ez alapot ad az egyezmény 14. cikke – megkülönböztetés tilalma –
megsértésének feltételezésére.
álláspontunk szerint a büntető eljárási szabályokat az alaptörvényben és a nemzetközi egyezményekben elismert emberi jogokkal összhangban, az „alkotmányos eljárásjog” és gyakorlat jegyében, a büntetőeljárás valamennyi következményének és hatásának figyelembevételével
kell alkalmazni.”
ezt kiegészítjük azzal, hogy a dr. Képíró ellen folytatott embervadászat adatvédelmi tekintetben is súlyosan aggályos és törvénysértő
volt. Az adatvédelmi biztos 2004. augusztus 2-án rögzítette, majd kérésünkre az eljárás alatt megerősítette:
„a Központ képviseletében Magyarországon eljáró szerv vagy személy
nem rendelkezik törvényes felhatalmazással arra, hogy a gyanúba került
személyek azonosítható adatait (név, lakcím, vészkorszak idején feltételezhető tevékenység, esetleges tanúk adatai) kezelje, azokat gyűjtse, tárolja,
feldolgozza, vagy továbbítsa.
Különösen aggályos az összegyűjtött adatok külföldre – Izraelbe – történő esetleges továbbítása, hiszen a személyes adatok határátlépő áramlásának hiányoznak azok a törvényes feltételei, melyek ezen alkotmányos
jog gyakorlásának megfelelő garanciáit jelentenék.” 94
e megállapítás jogkövetkezményeit azonban semmilyen hatóság
nem érvényesítette, s nem is lehetett volna könnyű ennek külföldön
érvényt szerezni és a magyarországi ítéletet izraelben végrehajtani.
Külön polgári pert igényelt volna, amelynek során a jogsértés megállapítását és az attól való eltiltást elérhettük volna, de ez dr. Képíró Ar209
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gentínában élő két gyermeke egyikének olyan tevékeny közreműködését igényelte volna, amelyet ők bizonyára nem vállaltak volna. Túl sok
a volna…
Így szólt tehát a védelem érvelése. Az eljárás egyetlen tanú meghallgatásával, a történész szakértők részletes nyilatkozataival, az Újvidéki razziához kapcsolódó vallomások, perek archív iratainak ismertetésével
zajlott. igazságügyi elmeorvos szakérők a vádlott értelmi-szellemi állapotát jónak minősítették. Az ügyészség a vádiratban foglaltakat erőteljes vádbeszédben kívánta érvényesíteni. Az eljárás minden fontos
eseménye olvasható a mellékelt ítéletben.
A Fővárosi Bíróság 2011. július 18-i kelettel meghozta a
„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 nyilvánosan megindokolt

ítéletet:

Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados 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.”
Dr. varga Béla dandártábornok, az eljáró bírósági tanács elnöke tárgyilagosan, emberségesen, célratörően, jól vezette a hatalmas iratanyag
uralását is szükségessé tévő eljárást és tárgyalást. helyzetét megnehezítette egyrészt a rendelkezésére bocsátott bizonyítékok meglehetősen
rosszul kezelt, fésületlen állapota, s az a körülmény, hogy az Ügyészség
nem adta jól megindokolt magyarázatát annak, hogy a röviden felvázolt emberhalálok, gyilkosságok milyen büntetőjogi ismérvek szerint
terhelik a vádlottat.
Kétségkívül nehézséget jelentett dr. Képíró sándornak a tárgyalás idején már megromlott egészségi állapota, főleg halláscsökkenése, ami
miatt körülményes volt a vele való közvetlen érintkezés. Mindazonáltal
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beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 211

védőként felelősen állíthatom, hogy az eljárás részleteit olyan mértékig, ahogy ez
a felelősség szempontjából elvárható volt,
dr. Képíró sándor követni és megérteni
tudta, s a felmentő ítélet tényét is tudomásul vette. A felmentő ítélet alappal szólt
arról, hogy nem volt ítélt dolog Képíró
sándor felelőssége, tekintettel a korabeli
iratok ellentmondásos mivolta ellenére is
a valószínű tényre, hogy az elsőfokú ítélet
megsemmisítése megtörtént 1944-ben, s
újabb jogerős elítélésre nincsen adat. helyesen következtetett a bíróság az ítélet
megsemmisítéséből arra, hogy annak tényanyaga nem használható fel terhelő bizodr. varga Béla
nyítékként, sőt egyáltalán bizonyítékként
sem, továbbá hogy így csak a megelőző bizonyítás igen töredékes adatai
álltak rendelkezésre, amelyet a jelen büntetőeljárási elvek tükrében kellett megmérni.
A vád központi bizonyítéka nagy János főhadnagy erőszakszervezetek
előtt tett igen kétséges vallomása volt, amelyet a tanács elnöke igen nagy
gondossággal elemzett. egyrészt vizsgálta az elhunyt tanú személyi körülményeit és élettörténeti eseményeit, különösen azon tényeket, amelyek szavahihetőségének erős kétségbevonását indokolták, tekintettel
arra, hogy ő számos alkalommal valótlan adatokat közölt saját magáról,
nemcsak büntetőügyben. Másfelől meggyőző érveléssel – elfogadva a
védelem által előterjesztett érveket és ezen érvek bizonyítékait – okát
adta az eljáró bíró annak is, hogy miért alapos a feltételezés, mely szerint a gyanúsítottként kihallgatott nagy János büntetőeljárási jogait
súlyosan megsértették.
e vallomás tehát egyrészt eljárásjogi aggályok alapján, másrészt magának
a vallomás tartalmának elemzése alapján is kifejezetten kétségesnek,
megalapozatlannak, hamisan vádlónak volt tekinthető, s így meggyőző
okfejtéssel rekesztette ki a bíróság ezt a bizonyítékot a bizonyítékok
köréből. ez pedig a vádat egyetlen tényleges, bár valójában kezdettől
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beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 212

fogva hiteltelen bizonyítékától fosztotta meg, mert dr. Képíró sándorral
sem a szerbiai ténymegállapító bizottság 1945-ben felvett jegyzőkönyvei, sem a megkeresett bíróságként eljáró belgrádi bíróságon felvett vallomások, sem a szegeden kihallgatott délvidéki tanuk, semmilyen érdemleges terhelő adatot nem tudtak szolgáltatni.
A 2011. évi ítélet megállapította:
„A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján dr. Képíró Sándor volt csendőrszázadosnál ítéleti bizonyossággal összefoglalóan a következőket lehetett megállapítani:
1./ Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados a makói csendőrtanszázad
állományával együtt karhatalmi feladat végrehajtása végett 1942. január
20-án érkezett meg Újvidékre.
2./ Ugyanezen a napon az Újvidéken összevont csendőrök közös parancsnokától, Gaál Lajos csendőralezredestől (akkor őrnagy) azt a parancsot kapta, hogy a razzia során „a legkisebb ellenállás esetén is” fegyvert kell használni.
A fegyverhasználat végrehajtására kiadott szóbeli parancs tekintetében
felhívta a figyelmét az elöljárójának arra, hogy az ellentétes a Szolgálati
Szabályzat idevonatkozó rendelkezéseivel, és az így nem hajtható végre.
Továbbá tájékoztatta az elöljáróját arról is, hogy amennyiben ragaszkodik a Szolgálati Szabályzatban előírt rendelkezésekről való eltéréshez,
akkor a parancsot írásban kell kiadnia.
3./ Gaál csendőralezredesnek a fegyverhasználatra vonatkozó szabályzatellenes parancsát nem tekintette írásban történő megerősítés hiányában
magára nézve kötelező érvényűnek, ezért azt karhatalmi tevékenységének
ellátása során nem hajtotta végre, illetve az nem alkalmazta.
4./ Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázadosnak az Újvidéken január
21-én és 22-én a razzia során kifejtett tevékenysége nem ismert.
5./ A január 23-i napra vonatkozóan időrendi sorrendben a következőket lehetett megállapítani:
– 10.00–11.00 óra közötti időben a Gömbös Gyula és a II. Rákóczi
Ferenc utca közötti területen találkozott és beszélgetett a Máriássy testvérek ügyében Kárpáti János újvidéki rendőr tiszthelyettessel,
– a délutáni órákban meg jelent a Rex szállóban a Tanurdžić család
megmentése érdekében,
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– 15.00 óra körüli időben a razziát leállították, a kutatójárőröket és
kutató-járőrcsoport parancsnokokat visszarendelték.
6./ A 2./ és az 5./ pontban megjelölt, a fegyverhasználat végrehajtására
szabályzatellenes parancs elleni fellépése, majd a Tanurdžić család elhurcolásának és meggyilkolásának a megakadályozása épp azt bizonyítja, hogy
dr. Képíró Sándor a törvényesség betartása és betartatása mellett emelte fel
szavát, és ilyen összefüggésben életszerűtlennek tűnik, hogy az ő előzetes tudtával és beleegyezésével gyilkolnak alárendeltjei ártatlan civil személyeket.
7./ Azok a bizonyítékok, amelyek terhelő tartalmúak voltak, illetve lehettek dr. Képíró Sándor volt csendőrszázadosra, a bizonyítási eljárásban
történt értékelésük aggályokat és kételyeket vetettek fel, illetve ébresztettek
a bíróságban, melyekre figyelemmel terhelő ítéleti tényállást megnyugtató
módon megállapítani nem lehetett.
Jogi konklúzió
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 bűntettet követi el, „aki a megszállott területek lakosságával vagy
a hadifoglyokkal való bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt területek
lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki
általában felhajtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának”.
A vádirati tényállás szerint dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados 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
csendőrszázadosnak bármilyen elkövetési formában tudatos, szándékos
szerepe volt a vádiratban meg jelölt 36 személy meggyilkolásában, ezért
a bíróság dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados vádlottat az ellene emelt
a Népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre
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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.” 95
A Fővárosi Bíróság ítélete ellen mind az Ügyészség, mind a védő és a
vádlott fellebbezést jelentett be. Az Ügyészség a bűnösség megállapítását, a védelem és a vádlott a felmentés okának megváltoztatását, a felmentésnek bűncselekmény hiánya miatti kimondását kérték. A vádlottnak 2011. szeptember 3-án az irgalmasrendi Kórházban
bekövetkezett halála miatt az eljárás nem volt folytatható, ezért a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és
a büntetőeljárást megszüntette 2011. október 21-én.

efraim Zuroff, a jeruzsálemi
simon Wiesenthal Központ igazgatója
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A Képíró-ügy és a sajtó
A Képíró-ügyben 9/10-ed részben a külföldi sajtó részéről igen nagy
érdeklődés volt, 15–20 neves sajtóorgánum képviselőjét is fogadta a
védő és az esetek jelentős részében maga dr. Képíró sándor is. A nyugatról jött sajtóorgánumok szinte kivétel nélkül elfogultan közelítettek
az ügyhöz, s amint sajnos ez várható is volt, az általuk megkapott tárgyilagos tájékoztatás ellenére dr. Képíró előrevetített bűnössége jegyében írták meg, illetve sugározták tudósításaikat. A többnyire angol nyelvű tolmácsolás általában nagyon gyenge volt. egy alkalommal a BBC
számára dolgozó társaság interjújához angolul igen jól beszélő, a jogi
részben is tájékozott tudományos kutató jogász ismerősünket is bevontuk tolmácsként a beszélgetésbe, s Cseres Tibor angol nyelvre lefordított könyvét átadtuk tanulmányozásra az újságírónak. ezek után minősíthetetlen, elfogult tudósítást sugároztak a „háborús bűnösről”.
A magyarországi sajtó részéről mérsékelt érdeklődés volt. ez a tény
összefügg azzal is, hogy nincsen hivatásos vagy megfelelően képzett
törvényszéki tudósítói kar. szemben a 70–100 évvel ezelőtti tudósításokkal, amelyekből egy bírósági tárgyalás lényegét meg lehetett tudni
és érteni a jogi kérdéseket is, azok alapjaira kiterjedően, addig jelenleg
nem így van. ezért a magyarországi újságírónak tett ügyvédi, jogászi
nyilatkozattétel egyben az interjú megírásának kötelezettségét is jelenti, hiszen egy nem megfelelően megírt interjú sok kárt okozhat az
adott ügynek, átírása legalább akkora feladat, mint ha saját magunk
készítenénk el azt.
Jellegzetes sajtóbeli adalék a pszichológus levele, ami bejárta a világhálót:
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Nyílt levél Efraim Zuroff-hoz Képíró Sándor pszichológusától
Efraim Zuroff Úr!
Feltételezem, hogy Ön, aki a XX. sz-i történelemben és emberi jogi kérdésekben egyaránt tájékozott, nem a napokban, dr. Képíró Sándor
pszichológusaként ismerte meg a nevemet. Bizonyára emlékszik arra a világszerte indulatot kiváltó eseménysorozatra, amikor 2008-ban, az
akkor általam vezetett Október 23. Bizottság
Alapítvány a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesülettel állított emléktáblákat, szerte a
világon, a kommunizmus áldozatai emlékére.
Márványtábláinkon különös tekintettel
emlékeztünk meg azokról zsidóüldözést elszenvedett emberekről, akik
végül a kommunizmus áldozataivá váltak.
ezzel, a mind a konzervatív, mind a liberális oldalból indulatokat
kiváltó kezdeményezésemmel a kettős mérce ellen emeltem fel szavam,
hiszen az európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1481/2006-os
„A totalitárius kommunista rezsimek által elkövetett bűnök nemzetközi
elítélésének szükségessége” c. határozata szerint a nemzeti szocializmus
és a kommunizmus bűntetteit egyenlően kell meg-, azaz elítélnünk…
Zuroff Úr!
A kérdésem, nem költői Önhöz. Mikorra tervezi felkutatni a jeruzsálemi Wiesenthal Központ azokat a kommunista bűnelkövetőket,
akik a zsidó származású embereket kommunista haláltáborokba hurcolták, vagy az 1956-os Forradalom és szabadságharcban résztvevő zsidókat kivégeztették, börtönbe vetették, majd később, a szocializmus
idején a vallásosságuk, vagy a polgári mivoltuk miatt anyagilag és egzisztenciálisan ellehetetlenítették?
Könnyebb dolguk lenne Önöknek, ha a jövőben inkább kommunista, mint nácivadászok lennének, hiszen a kommunista bűnelkövetők
közül többen élnek még, mint az Ön által üldözött – vélt vagy valós –
második világháborús bűnösök.
Dr. Képíró sándor pszichológusaként, általa feloldva a titoktartási
kötelezettségem alól, bátran kijelenthetem Önnek, hogy az ügyfelem
ártatlan. A hosszú távú memória ébrentartása végett az 1942-es újvi216
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déki razzia minden részletét együtt idéztük fel, csaknem hetven év távlatából, így szakmai és emberi becsületemmel kijelenthetem, hogy nincs
egyetlen olyan esemény sem, amelynél Képírónál őszintétlen megnyilvánulást tapasztaltam volna. Mi, pszichológusok, a hazugság számtalan
jelét , úgy mint a bakit, elszólást, következetlenséget könnyen felismerjük, így én Képíró sándornak nemcsak a lelki mentora voltam és vagyok, hanem maga az élő lelkiismerete.
Az Ön lelke, Zuroff úr, azonban ne legyen nyugodt! Ön azért hurcoltatott meg, kényszerített bíróság elé egy majd százesztendős embert,
mert a sírból nem hozathatott elő valódi bűnelkövetőket. Ön a kollektív bűnösség elvét gyakorolta, amikor koholt vádak alapján felelősségre
vonatott egy ártatlan embert, akit ezzel fizikailag csaknem teljesen tönkre tett. A lelke egészségét az istenhite és a makacs akaratereje, élni akarása
mentette meg. Az a tudat éltette, hogy a független magyar bíróságot nem
a jeruzsálemi Wiesenthal Központ, de nem is a mindenkori kormány –
ha Ön számára ez naívnak is tűnik – de az igazság vezérli.
van fogalma Önnek arról, mit érezhetett a 97 éves ember, amikor
a katonai bíróságon hetente kétszer a vádlottak padján ülve hallgatta a
„hideg napok” véres eseményeit, úgy, hogy ő maga csendőrszázadosként
az újvidéki razzia során embereket mentett meg?
átérzi, hogy mit élt át az Ön által gerjesztett, hisztérikus meghurcoltatás során a Képíró család, akik 1996-ban jószívvel engedték el Argentínából szülőhazájába az édesapjukat, mert belátták, hogy számára Magyarországon kívül nincs élet?
Kívánom Önnek, hogy a jövőben, tudjon a katonai bíróság tárgyalótermében kinyilvánítottnál jóval nagyobb méltósággal veszíteni, és
fejezze be a megélhetési koncepciós perek gyártását!
Törődjön bele abba, hogy Magyarország nem izrael állam gyarmata, és kezdje el legalább ekkora lelkesedéssel, de sokkal alaposabb tudással, a még mindig magas nyugdíjból, igen jól élő kommunista bűnelkövetők felkutatását!
ha Önnek Jeruzsálemben, az úgy jobban testhez álló, akkor tegye
mindezt a kommunizmus izraelita áldozatainak emlékéért.
Csak nem attól fél, hogy kiderül, hogy zsidó zsidót is ölt?
dr. Szöőr Anna
pszichológus-jogász
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A magyarországi érdeklődési horizontban meg kell említeni a Magyar
Nemzetet, de említésre méltó tudósítás jelent meg a Magyar Narancsban, a Hetek című lapban, a HVG-ben és a Barikádban. ezek a tudósítások számos kivánnivalót hagynak maguk után, s mondanom sem
kell, hogy nemcsak a dr. Képírót rokonszenvesen ábrázolókat említettem. A tudósításokból tehát a bűnösségi vélelem sugárzik, s az a feltételezés, hogy az olvasók számára a bűnösség dokumentálásának, sejtetésének van értelme és jelentősége. A tárgyalásról megfelelő
részletességgel a Hunhír nevű internetes portál tudósított, s így a többirányú megközelítés jegyében, mintegy hangulatfestésként a védőbeszédről adott tudósítást ezúton közöljük.

Képíró-per: „Az ügyész egy víziót vázolt föl” – Részletes beszámoló a
védői perbeszédről
2011. július 01. 14:39
Falusy Márton – Hunhír.info

A dr. Képíró Sándor elleni büntetőper tegnapi tárgyalásán dr. Zétényi Zsolt
ügyvéd úr mondta el perbeszédét, amelyet a közönség nagy tapssal honorált.
Falvai Zsolt ügyész jelezte a bíróságnak, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban néhány észrevétellel kíván élni – erre július 18-án, az ítélethirdetés
kezdete előtt lesz módja. Az ítélethirdetés két napot vesz majd igénybe.
Mielőtt e sorok írásába belefogott, a tudósító elhatározta, hogy –
az eddigi gyakorlatot felrúgva – kivételesen a perbeszéd végével indítja
beszámolóját. A kedves olvasót ugyanis bizonyára az érdekli a legjobban, hogy a fegyházbüntetést kérő Falvai ügyésszel ellentétben milyen
indítvánnyal élt a védelem. Mielőtt dr. Zétényi Zsolt indítványát ismertetnénk, nem árt megismételni, milyen vádakkal illette a volt csendőrszázadost az ügyészség.
A vádiratban három vádpont szerepel, mindegyik olyan vélt vagy
valós eseményt rögzít, amely az újvidéki razzia utolsó napján történt.
A i/1. pontban az áll, hogy 1942. január 23-án dr. Képíró sándor
„ismeretlen alárendeltjei a Gömbös Gyula és a sarajevska utcák kereszteződésében a steinberger házaspárt, a ii. rákóczi Ferenc utca 40. szám
alatti lakásában az ágyban fekvő Weisz irént, a 102. szám alatti házában
scheer Ferencet lőtték le indokolatlanul.”
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A vádirat i/2. pontja szerint ugyancsak január 23-án délelőtt „dr.
Képíró sándor főhadnagy utasítására egyik kutató járőre őrizetbe vette
Máriássy Mihályt és Máriássy sámuelt, akikről a környékbeli lakosok
azt állították, hogy a magyar csapatok 1941 áprilisában történő bevonulásakor a honvédekre fegyverrel támadtak. őrizetbe vételüket követően érkezett a helyszínre sógoruk, Kárpáty János rendőr tiszthelyettes,
aki személyes jótállásra hivatkozva próbálta elérni dr. Képíró sándornál, hogy rokonait engedje szabadon.
ennek dr. Képíró sándor nem tett eleget, így a Máriássy testvéreket
a leventeotthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérték.
A Máriássy testvéreket később több száz emberrel együtt ezen a napon kivégezték.”
s végül lássuk a i/3. vádpontot. Mielőtt idéznénk a vádirat vonatkozó részét, szükséges megjegyeznünk: ez a vádpont nagy János honvéd
főhadnagy (az újvidéki razzia idején még csak zászlós) 1948-as vallomásaira épül, amelyeket a párt erőszakszervezetei (ávh, Katpol) vettek föl. lássuk tehát az utolsó – bizonyára a legsúlyosabb – vádpontot:
„I/3. A vádlott 11.00 óra körüli időben Nagy János főhadnaggyal a
II. Rákóczi Ferenc utcában ellenőrizte a beosztottak tevékenységét, amikor
találkoztak egy kb. 30 fogolyból álló csoporttal. Ekkor érkezett oda a hadtestparancsnokság tehergépkocsija is, amelyről forró teát osztottak a razziában részt vevőknek.
A vádlott megkérdezte a járművezetőtől, elvállalja-e, hogy az ott várakozó, összegyűjtött foglyokat elviszi a kivégzőhelyként megjelölt strandra. Miután erre a gépkocsivezető ráállt, a foglyokat felparancsolták a platóra. Kísérésükre Nagy János főhadnagy vállalkozott, aki a gépkocsit a
szintén kivégzőhelyként kijelölt sportpályához irányította. Itt az éppen
pihenőjét töltő kivégzőszakasz parancsnokát Nagy János főhadnagy arra
utasította, hogy a gépkocsin lévő embereket végezzék ki. A foglyokat ezután leparancsolták a platóról, a kivégzőhelyre kísérték, majd Nagy János
főhadnagy jelenlétében kb. két percig tartó sortűzzel megölték.”
Összegzésként a vádirat megállapítja – s ezt szerdai perbeszédében
megismételte Falvai ügyész –, hogy „a fent leírt magatartásával dr. Képíró sándor vádlott közreműködött emberek törvénytelen kivégzésében”, ami az 1945. évi vii. törvénnyel törvényerőre emelt 81/1945.
Me rendelet 11.§ 5. pontjának harmadik fordulata értelmében háborús bűntettnek minősül (lásd a Btk. 165. paragrafusát).
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S most nézzük, milyen indítvánnyal élt a fenti vádpontok vonatkozásában dr. Zétényi Zsolt.
elsődlegesen indítványozta, hogy a bíróság szüntesse meg az eljárást
a büntetőeljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Be.) 332.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján. ez a jogszabályi hely kimondja, hogy „a bíróság az eljárást megszünteti, ha a cselekményt jogerősen elbírálták”.
A korábbi beszámolókban írtunk arról, hogy a vKF bíróságának jogerős – dr. Képíró sándort is elmarasztaló – 1944-es ítéletét nem sokkal
később megsemmisítették, s ennek a jogi aktusnak a megítélése is tárgya a jelen pernek. Az ügyész ugyanis arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a vádlott terhére rótt cselekmény nem tekinthető „ítélt dolognak”,
a védelem viszont azzal érvelt, hogy a jelen per tárgyát képező cselekményeket egyszer már jogerősen elbírálta a bíróság.
Dr. Zétényi Zsolt az i/3. vádpont kapcsán másodlagosan azt indítványozta, hogy ebben a vádpontban a bíróság a Be. 332.§ (1) bekezdés
d.) pontja alapján szüntesse meg az eljárást. ez a jogszabályi hely így
szól: „A bíróság az eljárást megszünteti, ha a vád nem törvényes /2.§.
(2) bek./”. Tudósító szerint dr. Zétényi Zsolt indítványának ez a legérdekesebb, legizgalmasabb része. A védelem szerint ugyanis a nagy János
honvédtiszt vallomására alapozott vád nem törvényes. A Be. 2.§ (2)
bekezdése szerint „törvényes a vád, ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy pontosan körülírt,
büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi”. A Falvai ügyész által jegyzett, vádiratnak elkeresztelt szóhalmaz i/3. pontjában leírt cselekmény olyan vallomásban
szerepel, amelyet a kommunista párt törvénytelenül működő terrorszervezete készített, s amelynek közokiratként való fölhasználása a jogállam bírósága előtt nemcsak kétséges, hanem vélhetően törvénysértő
is (legalábbis tudósító meglátása szerint).
végül dr. Zétényi Zsolt közölte: amennyiben a fenti indítvány elutasításra talál, akkor azt indítványozza, hogy a bíróság a Be. 331.§ (1) bekezdése alapján a vádlottat mentse fel. A hivatkozott jogszabályi hely
így hangzik: „A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha a vádlott bűnössége nem állapítható meg, és az eljárást nem szünteti meg.”
Tömören összefoglalva a fentieket: dr. Zétényi Zsolt elsődlegesen a
per megszüntetését indítványozta, ennek hiányában pedig a vádlott
felmentését a vádak alól.
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A perbeszéd végével kezdtük, most pedig térjünk vissza a tegnapi
tárgyalási nap kezdetére. A csütörtöki napon jelentős – mintegy húsz
perces – késéssel érkezett a tárgyalóterembe a bíróság. Miután mindenki helyet foglalt, dr. Zétényi Zsolt kapott szót.
Az ügyvéd úr elöljáróban megjegyezte: valóban jogtörténelmet
írunk – tegnap fogalmazott így Falvai ügyész –, csak az a kérdés, miben
és hogyan fog ez megmutatkozni. Dr. Zétényi jelezte, valószínűleg nem
abban és nem úgy, ahogy azt az ügyész véli. ez a felütés azt jelezte tudósító számára, hogy az ügyvéd úr vélhetően a zuroffi nácivadászok
várható kudarcára, tehát a vádlott felmentésére, illetve az eljárás megszüntetésére gondol, ami tényleg jogtörténelmi jelentőségű esemény
lenne – ismerve a zuroffi horda erejét, befolyását és gátlástalan nyomásgyakorlását.
Az ügyvéd úr elmondta, évtizedek óta foglalkozik háborús bűntettekkel, például a mártírhalált halt Bajcsy-Zsilinszky endre ügyével. Azt
fejtegette, hogy a múltat nem tudjuk teljes mélységében feltárni, ez az
újvidéki razziára is igaz, hiszen az akkori viszonyokat, a 40-es évek kultúráját is át kellene élnünk, ami ennyi év elteltével lehetetlen. Zétényi
doktor azt is leszögezte, hogy a történelmi sérelmeket nem a bíróságok
orvosolják. egy meggyötört ember van a tárgyalóteremben, az ő sorsáról kell dönteni – mondta.
Az ügyvéd úr föltette a kérdést: „ítélt dolognak” tekinthető-e a vád
tárgyává tett cselekmény? ennek eldöntése azért perdöntő, mert kétszer
ugyanazért a cselekményért senkit sem lehet elítélni. Zétényi doktor kifejtette, hogy a bizonyítást a hatályos Be. szabályai, a jelen alkotmányosság elvei alapján kell lefolytatni. ráadásul olyan eseményt kell megítélni
jelen perben, amely a történeti múlt része, a két vagy három emberöltő
előtti világot kell valahogy megközelíteni. Felvetődik az a kérdés is, hogy
más hatóság bizonyítékaival kapcsolatban hogyan kell eljárni.
Zétényi doktor szerint először azt kell tisztázni, elbírálták-e már korábban a jelen per tárgyát képező cselekményt. A vKF bíróságának
1944-es ítéletével kapcsolatban olyan értelmezés vált uralkodóvá, hogy
az ítélet „feloldattatása” egyben az ítélet megsemmisítését jelentette.
Zétényi doktor szerint a „megsemmisítés” nem egyértelmű fogalom.
Azt tudjuk, hogy a honvédségi Közlöny 1944. május 31-én megjelent
száma szerint Képíró sándort teljes mértékben rehabilitálták, hiszen
a Becsületügyi szabályzat 45. paragrafusa alapján lefolytatott eljárás
221

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 222

eredményeként tiszti rendfokozatába visszahelyezték. Az említett paragrafus szerint erre akkor került sor, ha a bűnvádi eljárás kedvező kimenetelű volt, illetve ha jogegység érdekében semmisségi panasz folytán új határozattal büntetlen előéletűnek nyilvánították az érintett
személyt. A vezérkar bíróságát megalkotó rendelet szerint az ítélet ellen
rendes jogorvoslatnak nem volt helye, de a rendkívüli jogorvoslat lehetősége biztosított volt. Az ítélet „feloldattatása” Zétényi doktor szerint
azt jelentette, hogy érdemi felülvizsgálatra került sor, s a jogegység érdekében hozott új határozatot is „feloldattatásnak” kell tekinteni. Joggal feltételezhető, hogy az ítélet „feloldattatása” érdemi felmentő ítéletet jelent, különben nem lehetett volna visszahelyezni rendfokozatába
dr. Képíró sándort a Becsületügyi szabályzat szerint.
Dr. Zétényi Zsolt hivatkozott Babós József hadbíró ezredes 1945.
november 12-én tett vallomására, aki szerint a vKF bíróságának jogerős ítélete ellen csak panasznak volt helye. ha felülvizsgálatra volt
szükség, az ügyet a koronaügyészhez tették át. Babós szerint az 1944-es
ítélettel kapcsolatban is ez történt, tehát 1944-ben már jogerősen elbírálták dr. Képíró sándor – jelen per tárgyát is képező – ügyét.
Zétényi doktor szerint a felülvizsgálat során megállapíthatták a törvénysértést, felmentés, illetve enyhébb büntetés kiszabása is szóba jöhetett. Az ügyvéd úr szerint dr. Képíró sándor esetében felmentő ítélet
születhetett, erre utal a Becsületügyi szabályzat előírása is. ez pedig
annyit jelent, hogy a volt csendőrszázados cselekménye „ítélt dolognak”
számít, a jelenleg folyó eljárást meg kell szüntetni, mert az a kettős elbírálás törvényben rögzített tilalmába ütközik.
Dr. Zétényi Zsolt a vádirat i/3. pontjában jelzett cselekménnyel kapcsolatban az 1944-es ítéletre hivatkozott: a vKF bírósága előtt zajló perben rengeteg tanút hallgattak ki, s a tények akkori feltárása nem vezetett
el a vádlott személyéig, tehát ama harminc ember kivégzésében játszott
személyes felelőssége nem állapíttatott meg. Zétényi doktor utalt a kivégzőszakaszt irányító Mülhauser őrmester vallomására, aki egyetlen szóval
sem említett csendőrtisztet, kizárólag egy honvéd századosról beszélt.
Az ügyvéd úr szerint alapkérdés, hogyan viszonyulunk más hatóságok bizonyítékaihoz (az ávós, katpolos jegyzőkönyvekről, azok bizonyítékként való felhasználásáról van szó). Zétényi doktor szerint amikor ezeket a dokumentumokat értelmezzük, valójában „szellemalakokkal”
folytatunk párbeszédet. Akkor vagyunk különösen nehéz helyzetben,
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amikor olyan hatóságról van szó, amelyről tudjuk, hogy törvénytelenül
járt el. Az ügyvéd úr elmondta, hogy a Képíró-üggyel kapcsolatban
megkereste egykori professzorát, hogy néhány eljárásjogi kérdést tisztázzon vele. Zétényi doktor szerint két alapvető követelményről beszélgettek: 1./ a bizonyítéknak hitelesnek, törvényesnek kell lennie;
2./ az adott bizonyítási eljárásnak teljesen zártnak kell lennie, azaz a
jogi bizonyosság keretei között kell maradnia, elképzelésekre, eshetőségekre ugyanis nem lehet vádat alapozni.
„Az ügyész egy víziót vázolt föl” – folytatta eljárásjogi fejtegetését
az ügyvéd úr. Falvai ügyész ugyanis vádiratában és perbeszédében egy
elképzelt helyzetet tárt elénk, a bíróság azonban nem történetírással
foglalkozik. egyetlen kérdés lényeges: mit tett dr. Képíró sándor, s mit
tehetett volna másként, ha vele okozati összefüggésben történtek bűncselekmények.
Dr. Zétényi Zsolt elmondta, nem óhajt panaszkodni, de mindössze
8–10 óra állt rendelkezésére, hogy az ügyész beszédére reflektálva öszszefoglalja észrevételeit. nézzünk néhány védői reflexiót.
Falvai ügyész szerint dr. Képíró sándor továbbította alárendeltjeinek a törvénytelen fegyverhasználatra vonatkozó parancsot. Zétényi
doktor föltette a kérdést: ezt az állítást mi bizonyítja? Feltételezésekre,
víziókra ugyanis nem lehet vádat alapozni.
Az ügyész azt az „érvet” is bevetette, hogy a „legutolsó baka” is tudott erről a parancsról. Tudjuk, hogy a razziában közel ötezer katona
vett részt. Falvai szerint tehát mind az ötezer katona bűnös? Mert –
tette hozzá az ügyvéd úr – az ügyészi érvelés nyomvonalán haladva eljutunk odáig, hogy már az újvidéki razzián való puszta jelenlét is bűn
volt (ne feledjük: perbeszédében az ügyész elutasította a kollektív vád
elvét, ugyanakkor érveiben ez az elv köszönt vissza).
Falvai ügyész „megszervezett likvidálás”-nak nevezte az újvidéki történéseket. Dr. Zétényi Zsolt ezzel szemben ismét hangsúlyozta, hogy
a razzia szabályos, törvényes volt, de az egyedi önkényeskedések vérengzésbe torkolltak.
hol az a pont, ahol Képíró magatartása bűnössé vált? – tette föl a
kérdést az ügyvéd úr. Beszélt erről az ügyész? Dr. Képíró sándor bűnösségéről ugyanis nem lehet beszélni azon az alapon, hogy egyesek jogtalan fegyverhasználatra adtak parancsot – szögezte le dr. Zétényi Zsolt.
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Mert éppen azt nem sikerült bizonyítani, hogy a törvénytelen parancsot a vádlott tovább adta volna beosztottjainak.
Az ügyvéd úr kitért nagy János honvéd főhadnagy (1942-ben még
csak zászlós) 1948-as vallomására is. Zétényi doktor szerint nagy az
ávós kínzókamrákban előállt egy olyan történettel, amely „most elkezd
burjánozni”. Amit ugyanis az ügyészi perbeszédben hallottunk, az
„a feltevések gazdag tárháza”. Milyen „feltevésekről” van szó?
Aki olvasta az ügyészi perbeszédről szóló tudósításunkat, tudja, milyen elképesztő módon értelmezte az újvidéki püspöki palota razzia
alatti védelmét Falvai Zsolt. Az ügyészi „feltevések gazdag tárházának”
egyik legbecsesebb darabja azonban az óbecsei történet sajátos kommentárja volt. emlékeztetőül: Falvai arról beszélt, hogy a hadtestparancsnokság vezérkarnak küldött egyik jelentésében az olvasható, hogy
húsz zsidó elhagyta óbecsét. ezt Falvai úgy értelmezte: ennyi zsidót nem
sikerült megölni. Zétényi doktor frappánsan „elképesztő gondolati
ficam”-ról beszélt az ügyészi értelmezés kapcsán. Az ügyvéd úr ismét
leszögezte: a razziának nem volt zsidóellenes célja, a razzia a partizánok
ellen irányult, és a korabeli közfelfogás a partizánszimpatizánsok közé
sorolta a szerbek és a zsidók többségét.
Zétényi doktor röviden kommentálta a bíróság által meghallgatott
egyetlen tanú, dr. havas Péter „nagyon korrekt” vallomását. Az ügyvéd
úr megjegyezte: a tanú két katonáról beszélt, de egy járőr 4–5 személyből állt. hol volt a járőr többi tagja? nem lehet kizárni – fűzte hozzá
–, hogy a razzia harmadik napján elszabadult a pokol, s egyes katonák
rabolni, fosztogatni kezdtek. Abban az utcában, ahol a tanú nagymamáját is megölték, tehetősebb polgárok laktak. Weisz irén (más helyen
ilona) „egyszerű” rablógyilkosság áldozata lehetett, de ezért nem lehet
felelőssé tenni dr. Képíró sándort. (A tudósítónak ezen a ponton feltűnt, hogy a bíróság feszülten figyeli Zétényi doktor fejtegetését, hiszen
az előadott magyarázat a legkézenfekvőbb válasz a történtekre.)
A vádirat második pontjában szereplő Máriássy testvérekkel kapcsolatban az ügyvéd úr elmondta: a csendőrségre vonatkozó szolgálati
utasítás megfelelő szakaszára már korábban hivatkozott a védelem.
Képíró sándor – mint parancsnok – a járőrvezető jogkörét nem tudta
befolyásolni, tehát törvényesen járt el, amikor nem akadályozta meg,
hogy a testvéreket a leventeotthonba, az igazolóbizottság elé kísérjék.
Zétényi doktor röviden ismertette azokat a parancsokat, amelyek sza224
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bályozták a razzia menetét. ezekből ismerjük az eljárás menetét, hogy
a gyanús személyeket elő kellett állítani, s ebből a célból listákat is készítettek ezekről a személyekről. A listák alapján történő előállítás megfelelt a karhatalmi parancsnak, tehát nem volt törvénytelen.
Zétényi doktor érdekes adalékkal szolgált az igazolóbizottság működésével kapcsolatban is. A jugoszláv „tényfeltáró bizottság” által
1944–45-ben felvett jegyzőkönyvek egyikében egy magyar férfi arról
beszélt, hogy a razzia idején mintegy húszezer ember fordult meg az
igazolóbizottság előtt. Mivel tudjuk, hogy a hivatalos adatok szerint
869 személyt végeztek ki Újvidéken, ezért botorság lenne azt állítani,
hogy az leventeotthonba kísért személyeket később megölték. éppen
ellenkezőleg történt.
visszatérve a Máriássy testvérek történetéhez: Zétényi doktor abszurdnak nevezte azt az ügyészi felvetést, miszerint a vádlott bűnt követett el azzal, hogy nem szegte meg a szolgálati kötelmet, s nem engedte szabadon a testvéreket. Az ügyész tehát azért vádolja dr. Képíró
sándort, mert a volt csendőrszázados nem volt hajlandó törvénytelenül, a szolgálati utasítást megszegve eljárni (ez is figyelemre méltó
„gondolati ficam” a törvényesség állítólagos őrétől).
ezen a ponton varga Béla bíró szünetet rendelt el, amelyet a közönség láthatóan jó hangulatban töltött el – köszönhetően Zétényi doktor
pazar okfejtésének. A tudósító egyébként csak a szünetben regisztrálta,
hogy a zuroffi vadászhorda hazai fegyverhordozója, rosta Márton ügyvéd, ezen a napon nem tette tiszteletét a bíróságon. Úgy látszik, őt csak
Falvai ügyész vádbeszéde érdekelte, annak tartalmáról kellett jelentenie
jeruzsálemi főnökének. rosta tehát nem jött el, a szünetben viszont
betoppant a tárgyalóterembe egy másik jeles férfiú, akit tudósító élőben még soha nem látott. lenyűgöző látvány volt.
A szünet után Zétényi doktor egy ideig még elidőzött a Máriássy
testvérek őrizetbe vételénél. elmondta: az a tény, hogy sógoruk kérésére sem bocsátotta szabadon Képíró a testvéreket, nem értékelhető
büntetőjogi szempontból, mert nincs semmiféle ok-okozati kapcsolat
Képíró döntése és a testvérek későbbi halála között. Az ügyvéd úr arra
is rámutatott, hogy az 1944-es ítélet hűtlenséget állapított meg, tehát az
emberölés vádja nem merült föl a perben. A halottak fölsorolása – lásd
Falvai ügyész vádiratát – csupán „háttérként” volt jelen az 1944-es ítéletben, hiszen akkor azt kellett bizonyítani, hogy a razzia résztvevői a
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magyar állam ellen hangolták a délvidéki lakosságot, illetve annak egy
részét. A vádiratban nevesített halottak nem hozhatók kapcsolatba a
vádlottal, vagyis nem mutatható ki ok-okozati kapcsolat dr. Képíró
sándor személye és a fölsorolt áldozatok halála között.
ezt követően az ügyész által – a vád ácsolásához – fölhasznált közokirati bizonyítékokról mondta el megalapozott véleményét Zétényi
doktor. „ez a másodkézből szerzett bizonyítékok esete”, szögezte le
elöljáróban az ügyvéd úr, majd ironikusan hozzátette: ha a közokirat
perdöntő bizonyíték lenne, akkor egyrészt a közjegyzők szerepe felértékelődne, másrészt a bíróságok könnyű helyzetben lennének döntésük
meghozatalakor. Zétényi doktor szerint azonban az ügyész által említett közokiratokat nagyon alaposan kell megvizsgálni. elsőként azt kell
megnézni, nincs-e ok ezen közokiratoknak a bizonyítékok köréből való
kirekesztésére.
Az ügyvéd úr a már sokszor emlegetett nagy János egykori honvédtiszt 1948-as vallomásairól beszélt, hiszen ezeknek a katpolos, ávós vallomásoknak az alapján született meg a vádirat i/3. pontjában olvasható
vád. Falvai ügyész szerint ezeknek a vallomásoknak a hiteleségéhez
nem férhet kétség, ezek megalapozottan bizonyítják a vádlott bűnösségét. Dr. Zétényi Zsolt szerint viszont ezeket a vallomásokat ki kellene
rekeszteni a bizonyítékok köréből.
Zétényi doktor elmondta, a bíróság számára is közismert tényeket
bizonyítani nem kell. A bíróság is ismeri az elmúlt hatvan év igazságszolgáltatási módszereit, hiszen gazdag szakirodalom – például számos
forráskiadvány – ad bőséges tájékoztatást erről a korszakról. Az ügyvéd
úr nagy János vallomásaira is utalva kifejtette: a hivatkozott korszakban „a bűnüldözés kriminalizációjáról” beszélhetünk, vagyis ebben a
korszakban maga a bűnüldözés vált bűnözővé. Az akkori nyomozati
eljárások politikai célokat szolgáltak, törvénytelenek voltak. Zétényi
doktor kijelentette: az egész korszak ilyen jellegű iratait a legnagyobb
kétellyel kell kezelni. Ami pedig azt az ügyészi érvet illeti, hogy a katpolos iratokat nem lehet egy kalap alá venni az ávós iratokkal, Zétényi
doktor nem habozott kijelenteni: a kommunista párt által felügyelt
Katonapolitikai osztály az ávh „édestestvére” volt. (A tudósító nem
állhatja meg, hogy ne idézze Kubinyi Ferenc A Katonapolitika regénye
című könyvének utolsó sorait: „Mivel zárhatnám ezt a könyvet? Talán
John Carrington híres mondásával: ’A forradalom olyan tűz, amelyben
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egyesek elégnek, mások viszont a saját pecsenyéjüket sütik meg.’ A magyar
történelemben ilyen lacikonyha volt a HM Katonapolitikai Osztálya.”)
Zétényi doktor kijelentette: az adott korszak bűnüldözése annyira
„bemocskolódott”, hogy jelen per bíróságának meg kell fontolnia, a bizonyítékok mérlegelése során összeköti-e magát ezekkel a bemocskolódott szervekkel és azok irataival, hiszen az 1945–1950 közötti időszak „a masszív törvénysértések kora volt”.
Folytatva a Falvai ügyész által hitelesnek elfogadott közokiratokkal
kapcsolatos gondolatmenetét, Zétényi doktor feltette a kérdést: megfelelnek-e ezek az iratok a törvényes feltételeknek? Mert miről is volt
szó nagy János egykori honvédtiszt ügyében?
Bizonyított tény, hogy a délvidéki események idején nagy János
részt vett a hercegszántói pópa megölésében. igazából ezért ítélték el,
de mellesleg „bevallott” egy olyan cselekményt is, amelyre a nyomozati
szerveknek nem volt semmiféle bizonyítékuk. Annak a harminc embernek a kivégzéséről van szó, amelyért a mostani per vádiratának harmadik pontja dr. Képíró sándort teszi felelőssé. vajon miért tette meg
ezt a vallomást nagy János?
Tudjuk, az ávós, katpolos nyomozati módszerek fontos kelléke volt
a kényszerítés. Maga nagy János mondta el később, hogy fenyegetés
hatására született a vallomása. érdekes mozzanat, hogy az 1948-as tárgyaláson nagy János – fenyegetésre hivatkozva – előbb visszavonta korábbi vallomását, majd a bíró figyelmeztetésére ismét a régi vallomását
vette elő. nagy János tehát presszió hatására tette meg és tartotta fenn
a Képíró sándorra nézve is terhelő vallomását. Megjegyzendő, hogy
amikor nagy János kiszabadult a börtönből, az újvidéki „tényállás” már
nem szerepelt bűnei között.
Zétényi doktor föltette a költői kérdést: ha élne, vajon most milyen
vallomást tenne nagy János? Zétényi szerint ugyanis a rex szállóban
történteket hitelesen tálalta az egykori honvédtiszt. Tudjuk, ennek a
szállónak a tulajdonosait mentette meg Képíró, de ez nagy későbbi
vallomásából már nem derül ki. Akkor már csak annyit állít nagy János,
hogy nem tudtak bemenni a szállóba, mert Képíró elzavarta őket. Magyarán: nagy János nem arról beszélt, hogy Képíró megmentette az
említett családot, csupán annyit közölt, hogy őt és társait Képíró elzavarta a helyszínről. (Zárójelben: ez a remek észrevétel azért fontos,
mert Falvai ügyész azzal próbálta meg nagy vallomását „hitelesíteni”,
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hogy az egykori honvédtiszt nemcsak terhelő dolgokat mondott Képíróról, hanem a zsidó család megmentését is Képíró számlájára írta.
Mint Zétényi doktor szavaiból kiderült, Falvai ügyész ebben az esetben
is tévedett.)
Zétényi doktor ezután Pozdor zászlóst hozta szóba, akiről már harminc évvel ezelőtti emlékezésében is írt dr. Képíró sándor. A vádlott
ugyanis azt állítja, hogy az említett Pozdort zavarta el a szállóból. Pozdor azonban nem létezik – szögezte le az ügyvéd úr, a szakértők nem
találták nyomát ilyen személynek. Pozdor és nagy János tehát azonos
személy – vonta le a következtetést Zétényi doktor (ezt a véleményt
erősíti az a tény is, hogy Cseres Tibor Hideg napok című – az újvidéki
razziáról szóló – kisregényében szerepel Pozdor zászlós, akinek a „mintája” vélhetően nagy János volt; Pozdor neve éppen a Cseres-regény
olvastán ragadhatott meg Képíró sándor emlékezetében).
Még érdekesebb volt Zétényi doktornak az a feltételezése, hogy Képíró és nagy János találkozása a rex szállóban zajlott le, nem pedig úgy,
ahogy a vádirat harmadik pontjában olvassuk. Az ügyvéd úr annak az
eshetőségét sem zárta ki, hogy nagy János talán azért beszélt 1948-as
vallomásában dr. Képíró sándorról és a harminc ember kivégzéséről,
mert úgy gondolta: a várható halálos ítélet árnyékában ezzel a vallomással haladékot kap, hiszen Képíró esetleges perében koronatanúként
szerepelne.
Összegzésként Zétényi doktor megismételte: nagy János vallomásait nem lehet hitelesnek tekinteni, ezek presszió hatására készültek,
vagyis – a történész szakértők véleményével egybehangzóan – ki kell
zárni ezen iratokat a bizonyítékok köréből.
A vádiratban szereplő vádpontok ízekre szedése után Zétényi doktor
– perbeszéde zárásaként – a büntetőeljárás néhány alapvető rendelkezését foglalta össze. Mivel a perbeszéd eme záró szakaszában nagyon
fontos mondatok hangzottak el, s mivel ezekről a sajtó bizonyára nem
számolt be kellő alapossággal, ezért a tudósító szükségesnek tartja tömören összefoglalni a legfontosabb megállapításokat.
Zétényi doktor elsőként a Be. 2.§ (2) bekezdésére hívta fel a figyelmet, mely szerint a vád akkor törvényes, ha „meghatározott személy
pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző cselekménye” szerepel a
vádiratban. Falvai ügyész vádiratnak nevezett szóhalmazában meghatározott személy tényleg szerepel (dr. Képíró sándor), a „pontosan kö228
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rülírt”, törvénybe ütköző cselekmény azonban hiányzik. éppen erre a
hiátusra mutatott rá Zétényi doktor: a vádiratnak ugyanis az a bökkenője, hogy a benne olvasható állítások semmiféle bizonyítékkal nincsenek aládúcolva. Az ügyész vádirata tehát nem tett eleget a hivatkozott jogszabályi helyen rögzített eljárási követelménynek.
Zétényi doktor ezután a Be. 10. paragrafusát idézte fel, mely szerint
„abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el és milyen bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészt, a nyomozó hatóságot nem köti a más
eljárásban […] hozott határozat, illetve az abban megállapított tényállás”. ez az elv természetesen érvényes nagy János vallomásaira is, amelyeket a vádirathoz bizonyítékként csatolt Falvai ügyész.
A Be. 28.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „az ügyész kötelessége, hogy
mind a terheltet terhelő és mentő, mind a büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülményeket az eljárás minden szakaszában figyelembe vegye”. Zétényi doktor szerint ez az elv sajnos nem érvényesült
maradéktalanul, mert a nyomozás során a terhelt fontos indítványát
elutasította az ügyészség. Már többször említettük, hogy dr. Képíró
sándor a rex szálló tulajdonosait megmentette a kivégzéstől. A család
egyik, a razzia idején még gyerekkorban lévő tagjának tanúként való
meghallgatását évekkel ezelőtt indítványozta az ügyészségnek dr. Zétényi Zsolt, de az indítvány elutasításra talált. A tanú másfél évvel ezelőtt meghalt. (Zárójelben jegyezzük meg: „a masszív törvénysértések
korát” jellemezte az a gyakorlat, hogy a mentő, enyhítő körülmények
vizsgálatát kizárták az eljárásból. A törvénysértések kora tehát mégsem
múlt el maradéktalanul, hiszen a maradékként ténykedő Falvai ügyész
a „nagy” elődök útmutatása szerint járt el.)
Dr. Zétényi Zsolt a Be. 78.§ (4) bekezdésére is felhívta a figyelmet,
amelyben ezt olvassuk: „nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész vagy a
nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg.” A törvény
szerint az ügyész dolga a vád bizonyítása. Falvai ügyész olyan bizonyítékokat (nagy János vallomásai) mellékelt a vádirathoz, amelyeknek törvényességét előzőleg nem vizsgálta meg. Pedig különösebb jogi
képzettség nélkül is megállapítható, hogy a sokat emlegetett 1948-as
vallomások nagy János „eljárási jogainak lényeges korlátozásával” készültek, hiszen ebben az eljárásban sem volt biztosított például a védő
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részvétele, ráadásul kényszerítés formájában a nyomozó hatóság által elkövetett bűncselekmény is megalapozottan vélelmezhető. Zétényi doktor jogosan ismételte meg többször is elhangzott álláspontját: ezeket a
„bizonyítékokat” az ügyészségnek eleve el kellett volna vetnie.
Perbeszéde végén Zétényi doktor előterjesztette indítványát, melyet
a bevezetőben igyekeztünk alaposan ismertetni. Az indítvány elhangzása után annyit mondott még az ügyvéd úr, hogy személyes meggyőződése szerint dr. Képíró sándor csendőrszázados emberek kivégzéséért nem felelős, ilyesmire utasítást nem adott, törvénytelenséget nem
követett el.
Mikor Zétényi doktor leült, a közönség jelentős része tapssal köszönte meg a míves védőbeszédet. A tudósító szemérmes ember, ezért
a látványos tetszésnyilvánítás nem kenyere, tenyereit tehát nem csapta
össze. Most azonban – a klaviatúrával töltött magányos órák alatt –
szemérmessége elillant. Újra elolvasva a fenti sorokat, átböngészve jegyzeteit, a tudósító elismerősen bólint: „ez jó mulatság, férfi munka volt”,
tisztelt ügyvéd úr!
2008 őszén mondta dr. Zétényi Zsolt: „a Képíró-ügy lesz a nácivadász akció egyik legnagyobb kudarca”. Adja isten, hogy így legyen. ha
a bíróság is meghajol a védőbeszédben elhangzott, cáfolhatatlan érvek
előtt, akkor július 18-án, az ítélethirdetés napján tényleg jogtörténelmet írunk.96
A sajtó szakszerűségének és tárgyilagosságának jellemzésére, szinte rendszeres hibák jelzésére alkalmas a következő levél:

Csendőrmemória és HVG-s „pontosság”

A 2011. szeptember 3-án, Budapesten elhunyt dr. Képíró sándor volt
csendőrszázados ellen folyt pert a magyarországi és a külföldi sajtó „kiemelten kezelte”. sajnálatos módon alig találtam olyan tudósítást, amelyek ne tévedésektől, valótlan állításoktól hemzsegtek volna dr. Képíró
sándorral és ügyével kapcsolatban.
(Csak emlékeztetőül: állítás efraim Zuroff és a különböző napi- és
hetilapok, internetes „újságok” részéről: 1946-ban Képíró sándort 14
évre ítélte el a népbíróság. Képíró sándor járőrparancsnok volt. Kivégzésekben vett részt. Tény: Képíró sándort 1946-ban nem ítélte el népbíróság, de más bíróság sem. Még eljárás sem folyt ellene. Képíró sán230
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dor nem volt járőrparancsnok, lévén az nem tiszti beosztás és „feladatkör”. Képíró sándor nem – de csendőrök sem – vett(ek) rész kivégzésekben mivel arra a feladatra csendőr nem volt igénybe vehető.)
sajnálatos módon most a hvG is „nagyvonalú” ténykezeléssel kapcsolódott a témához.97
1 Dr. Képíró sándor soha nem emigrált Ausztráliába. Argentínába
emigrált, és onnét tért vissza Magyarországra 1996-ban. (lehet,
hogy már egy esetleges Zentai Károly elleni perre gondolt a szerző?)
2. Dr. Képíró sándor nem volt járőrparancsnok.
3. Dr. Bajcsy-Zsilinszky endre a hivatkozott időben nem volt már tagja
a vitézi rendnek, mivel vitézi „rangját”, már 1935-ben „letette”.
4. Dr. Képíró sándor nem igazán keveredett a per kapcsán ellentmondásba a szemtanúkkal, mivel olyanok nem vettek részt az eljárásban.
5. Dr. Képíró sándort nem hadbíróság, hanem a honvéd vezérkar
főnökének bírósága ítélte el 1944 februárjában 10 évi szabadságvesztésre.
6. Az említett „egy fegyverhasználat” nem dr. Képíró sándor jelenlétében történt. A fegyverét használó csendőrjárőr a fegyverhasználatért
személyében volt felelős, tiszt csak akkor, ha jelen lévén az eseménynél,
ő adott parancsot a fegyverhasználatra. Az említett fegyverhasználatot – mint minden fegyverhasználatot – kivizsgálták, és arról olyan
jelentés született, hogy az jogos volt. (ha a fegyverhasználat a leírt
módon történt, akkor a jogosság nem eshet kifogás alá. A történész
nem lévén jelen az eseménynél, csak a leírtakra hagyatkozhat.)
7. Dr. Babós József nem hadbíró, hanem az események kivizsgálása
idején hadbíró alezredes, majd ezredes volt és a honvéd vezérkar
főnökének ügyésze.
8. A német Birodalomba szökött négy személy közül dr. Zöldy Márton csendőrszázados nem volt fővádlott. ő az 1943-1944-es per
Xv. rendű vádlottja volt.
dr. Szakály Sándor hadtörténész
(a per egyik történész szakértője)
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néhány összegező megjegyzés
A Magyar Királyi honvéd vezérkar Főnökének Bírósága mint ítélő
bíróság 1944. január 24-én (és nem 22-én) kihirdetett és 1944. február
18-án jogerőre emelkedett h. 448/43/118. számú ítélete kifejezi a magyar állam, nemzetközileg példátlan elutasítását és elhatárolódását saját
fegyveres erői súlyos bűntetteitől egy olyan korszakban, amikor saját fegyveres erőik tömeges bűntényeit igazolták a hadviselő államok. Az ítélet
máshonnan nem elérhető ismereteket nyújt a délvidéki razziák történéseiről. A benne foglalt jogi okfejtések és szankciók, a felelősségre vontak
köre, tévedéseket tükröz.
A délvidéki razziák és a partizán népirtás iratait és adatait kutatni kell
szerbiai és egyéb levéltárakban. Amint a Képíró-ügy mutatja, magyarországi iratanyagok lehetnek, bizonyára vannak ottani forráshelyeken.
nemkülönben sok adatot rejthetnek a Magyarországi koncepciós
jellegű perek, amelyek 1948–1973 időszakában több délvidéki vonatkozású ügyet öleltek fel.
Néhány fontosabb megállapítás:
i.

ii.

A karhatalmi parancsok szakszerűek és törvényesek voltak. ez
megítélhető az 1944. évi ítéletben pontosan rögzített szövegek
alapján is, továbbá a vizsgálatot vezető Babós József hadbíró ezredes több vallomása bizonyítja a parancsok helyességét s azt,
hogy az írott parancsoktól való eltérés okozta a tragédiát.
Az írott parancstól egyes parancsnokok eltértek, különösen az
utolsó napon, s az események tömeges vérengzésbe és rablásba
torkollottak, bár a terület és a jelenlévő nagyobbrészt katonai és
kisebb részt csendőri erők nagysága miatt nem állítható, hogy ebben a teljes állomány részt vett volna. Mindazonáltal szóbeli parancsokra is tekintettel valamint saját kezdeményezésre, az intézkedő katonák és rendvédelmi állomány tagjai különlegesen
232
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agresszív, irracionális lelkiállapotba kerültek, ami súlyosan kriminális, gátlástalan bűnelkövető magatartásba torkollott. okai
között a parancsnokok mindenáron eredményre törekvése, az át
nem gondolt szóbeli parancsok, a partizán fenyegetettség állandó
hangoztatása, és a magyar fegyveres erő délvidéki tartózkodása
alatt megtapasztalt tényleges fizikai fenyegetettség korábbi tényei, a nagy hideg miatt fogyasztott nagy mennyiségű szeszesital,
s bizonyos körben az értékes anyagi javak megszerzésére törekvés,
azaz kapzsiság játszott szerepet.
iii. ilyen körülmények között is érvényesült a katonai életviszonyok
részét jelentő ellenőrzés és fegyelem, mert a jogszerű állapot helyreállítása január 23-án délután két óra tájban megtörtént, miután
a súlyos terrorcselekmények híre a vezérkari főnökhöz is eljutott,
aki rendelkezett a rend helyreállításáról. e rendelkezést késve hajtották végre. Mindazonáltal négy-ötszáz nagyrészt zsidó felekezetű,
ill. szerb nemzetiségű személy szabadon bocsátása, s egyes vallomások szerint a leventeotthonba bekísértektől a bocsánatkérés is
megtörtént.
iv. Felelősségre vonásnak bizonyított egyéni bűnösség, s nem kollektív bűnösség alapján van helye. Az egyéni bűnösség a magyar
és a nemzetközi büntetőjog töretlen alapelve.
iv. A szerb vizsgálatok szerint 1044 főben megállapított gyilkosságok számával szemben áll a korabeli vizsgálatot vezető dr. Babós
hadbíró ezredes által 1945. és 1946-ban a népügyészségen és a
népbíróságon megjelölt 897 áldozat.
v. A világháború történetében páratlan, példaértékű, hogy egy hadviselő fél saját fegyveres erőinek tagjait bíróság elé állítja és elítéli,
továbbá, hogy az áldozatoknak kártérítést fizet. Ugyanakkor
megállapítható, hogy a felelősségre vonás a csendőrök terhére elfogultan, a törvénybe nagyobbrészt egyébként bele sem foglalt
eljárási garanciák mellőzésével történt, azaz nagy valószínűséggel
ártatlan személyekkel szemben vagy más bűncselekményben
bűnös, tehát a vKF bíróság hatáskörébe nem tartozó cselekmények miatt is ítélkeztek, állapítottak meg bűnösséget.
A csendőrség diabolizálása, minden rossz okaként bemutatása, s majd ennek dr. Képíró sándor személyére vetítése merőben
téves. Újvidéken mintegy 5500 fő katona és rendvédelmi szer233

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 234

vezet tagja volt jelen. A makói csendőr tanszázad létszámát száz
főre, a szekszárdi csendőriskola ott lévő tagjainak számát Zöldy
vallomása alapján negyven főre, az újvidéki csendőriskola tagjainak számát harminc főre becsülve százhetven főt kapunk. ha figyelembe vesszük, hogy százötven járőr volt csendőrjárőr, s járőrönként két csendőrt számítunk – aminél a tényleges szám
csak kevesebb lehet –, háromszáz fő létszámra jutunk. Márpedig
a csendőröket szakképzettségük alapján a kutató járőrök feladatának ellátására, igazoltatásra vették igénybe. Azt is tudjuk, hogy
a Duna-parton folyamőrök, határvadászok és katonák, a sportpályán katonák voltak elsősorban. ezen adatok alapján az Újvidéken jelen lévő csendőrök számát legföljebb három-négyszáz
főre tehetjük, azaz a jelen lévő fegyveres erő tizedrészét sem tették ki, s az igazoltatáshoz kötött ténykedés volt a kötelességük.
A hozzá nem értő lakosság könnyen összetéveszthette a csendőr
tábori sapkadíszhez hasonló sapkadíszt viselő, nagyobb számban
jelen lévő határvadászokat a csendőrökkel.
vi. Történészileg is alaptalan, bizonyítatlan állítás, hogy az 1944–
45-ös szerb „partizánbosszú” a délvidéki razzia miatt történt volna, s így a razzia során bűntetteket elkövetők okozták a későbbi magyarellenes megtorlást. ez akkor sem bizonyos, ha korabeli szerb
források, kiadványok állították propagandisztikus céllal. A valóság az, hogy bizonyos szerb nemzetstratégiába illeszkedő etnikai
tisztogatás, népirtás történt, amit a kezdetek után lefékeztek.
A délvidéki magyarellenes, meg nem határozható, több tízezer
ártatlan őslakos magyar áldozattal járó népirtás felelősei máig
büntetlenséget élveznek, megbüntetésüket a magyar állam soha
nem kérte. A délvidéki magyar népesség helyzete manapság is
nehéz. A szerb állam egyrészt bizonyos kiengesztelődési lépéseket tesz, másrészt ugyanakkor mindennaposak a magyarok terhére elkövetett bántalmazások, fenyegetések, miközben a jogvédelem, az igazságszolgáltatás fogyatékosan működik. A délvidéki
magyarságra is érvényes a megállapítás, amit simon Wiesenthal
mondott e sorok írójának, 1992-ben, a kommunizmus bűneiről:
nem elég virágot vinni az áldozatok sírjára, a bűnösöket meg kell
büntetni. Jelenleg szerbiában a virágok és emlékkövek, feszületek
elhelyezése sem teljesen aggálytalan, a társadalom által elfogadott
234
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eljárás. határozott, részletes, a tömeggyilkosságokban való felelősséget megállapító szerb tanulmányokról, különösen jogászi
munkáról nincs tudomásunk…
vii. Az ügy 1944 utáni utóélete a törvénytelen perek sorozata. e sorozathoz kapcsolódott a dr. Képíró sándor v. csendőrszázados
ellen jogállami keretek között folytatott eljárás, amelyben már a
vádemelés és a vád törvényessége is vitatható volt, s a per adatai
azt támasztották alá, hogy a vádlott nem követett el bűncselekményt. A vádlott felmentése bebizonyítottság hiányában történt,
ami akár sajátossága lehetne az ilyen eljárásoknak, ha lenne erre
további törekvés, hiszen súlyos bűncselekmények helyszínén jelen volt személyek tekintetében nehéz tényként megállapítani
bűncselekmény el nem követését, jóllehet dr. Képíró tekintetében
ez lehetséges lett volna.
viii. Az ügy hatalmas adattárat jelent a rendvédelem-történet és a jogtörténet számára. nem térhettünk ki az emberi Jogok európai
Bírósága előtt folyt eljárásra, melynek során a bíróság hatáskörének hiányát mondta ki, vagy személyes adattal visszaélés, vagy
hamis vád, vagy rágalmazás miatt indított eljárásokra, melyek a
sértett halála és a hozzátartozók bölcsessége, vagy igazságszolgáltatási tévedés miatt félbeszakadtak, vagy eredménytelenül befejeződtek…
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Záró gondolatok
Amikor elmélyedünk, s tágabb történelmi és nemzetpolitikai kapcsolatrendszerben szemléljük az újvidéki tragédiát, óhatatlanul választ kell
adnunk néhány kérdésre. elterjedt nézet szerint – így mondták Jugoszláviában – magyar jogsértésekre, bűnökre adott válasz volt az a tömeggyilkosság-sorozat, amelyet 1944–1945 során, s azután el kellett
szenvednie a délvidéki magyarság ártatlan tömegeinek.
A Délvidékre bevonuló reguláris és főleg partizán alakulatok, a jugoszláv kommunista párt kifejezett vagy hallgatólagos jóváhagyásával, a
párt- és belügyi szervek jelenlétében követték el semmivel nem indokolható vérengzésüket. Az áldozatok száma máig nem állapítható meg pontosan. Talán nem esünk a túlzás vétkébe, ha a bizonyított nyolcezer helyett
harmincnégy–negyvenöt ezer áldozatról szólunk. A magyar hadsereg
Bácskából történt kivonulása után a vörös hadsereg átlépte a Tiszát, s
nyomában, mintegy a védelme alatt, bevonult a védtelenül hagyott területre a népfelszabadító hadsereg, Tito partizánjainak népes tömege.
iván rukavina vezérőrnagy már első parancsában ΄44. október 22-én
mint a katonai közigazgatás parancsnoka, felszólította csapatait, „a nemzeti jövő és a területek délszláv jellegének megőrzésére”. A magyarok elleni súlyos megtorlás a partizán komisszárok vérében volt, s ők nemcsak
rukavina tábornokkal, hanem rajta keresztül Tito marsallal, a mindenható pártvezérrel is kapcsolatban voltak. ő tudott minden fontosabb lépésükről. Alappal állítható, hogy az eredeti szándék az aránylag tiszta etnikai viszonyok létrehozása volt. Cseres Tibor nemcsak az újvidéki
tragédiáról szóló Hideg napok című dokumentumregényét írta meg,
hanem egyebek mellett a Vérbosszú Bácskában című könyvét is, amely
1991-ben jelent meg. Azért, mert a magyarellenes tömeggyilkosság-sorozat alapvető motívuma a bosszú volt a legkézenfekvőbb feltevés szerint.
Azokkal kell egyetérteni, akik nem helyeslik a bosszúnak, tehát az emberi gyűlöletből eredő motívumnak mintegy kizárólagos meghatározó
elemként való hangsúlyozását. hiszen ebben az esetben egyéni kilengé236

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 237

sek, primitív emberi ösztönök kiéléséről lehetne elsőrendűen szó. holott
a teljesebb igazság nem ez. Az igazság az, hogy a magyarsággal kapcsolatos erőszakcselekményeket, ugyanúgy, mint később a békülékeny politikát, az állampárt legfelsőbb vezetése elvei szerint hajtották végre, a végrehajtók kezdettől fogva központi akaratot teljesítettek. A jugoszláv
kommunista párt vezető alakja volt Csubrilovics, a világháború kezdő
eseményének, Ferenc Ferdinánd trónörökösnek a meggyilkolását végrehajtó Gavrilo Princip harcostársa. Csubrilovics nemzetpolitikai kérdésekkel is foglalkozott, s komoly alapvetést végzett abban a tekintetben,
hogy a szerbséget meg kell erősíteni a kisebbségekkel szemben, végső
soron a teljes kitelepítés, az etnikai tisztogatás álláspontjára helyezkedett.
Teljesen nyilvánvaló, hogy népirtás programszerű rögzítése semmilyen
politikai erő számára nem elfogadható, különösen nem írott formában.
Mindazonáltal Jugoszlávia kezdeményezett egy lakosságcserét, a magyar–csehszlovák viszony és lakosságcsere tényei ismeretében is, s mi
több, magyar–jugoszláv lakosságcsere-egyezmény is született, bár ezen
egyezményt már nem hajtották végre. A bosszú motívumának vizsgálata elsőrendűen azért bír jelentőséggel, mert el kell döntenünk, hogy
Újvidék felelősei vajon elsőrendűleg, s főképpen okozói voltak-e, több
tízezer magyar halálának? erre a kérdésre azonban határozottan kell
válaszolnunk, igennel vagy nemmel. nemmel válaszolunk.
Tesszük ezt egyrészt azért, mert számos tény bizonyítja a magyarellenes
atrocitások központilag eltervezett jellegét, s e központi terv nem alapulhatott elsőrendűen és nagyobb részt a bosszú motívumán. Jól tudták a jugoszláv állam és párt vezetői, hogy a sötét cselekmények nem a szerbiai
magyarok lelkiismeretét terhelik, hanem a magyar fegyveres erők soraiba
tartozó személyekét. rajtuk nem lehetett volna bosszút állni oly módon,
hogy nemzettársaik tömegeit gyilkolják meg. A Tito-féle partizánsereg
és a vele együtt jelen lévő belügyi szervezet, az oZnA megtorló hadjárata
nemcsak a magyarság ellen irányult. Mintegy négyszázezer németet telepítettek ki, illetve űztek ki Jugoszláviából, köztük kétszázkilencven-ezret
a vajdaság területéről. nem tudni pontosan, hányan vesztették életüket
a megtorló kampány miatt. A kollektív büntetés horvát halálos áldozatainak száma legalább negyvenezerre tehető. A jugoszláv népfelszabadító
antifasiszta tanács (ADnoJ) és a legfelsőbb parancsnokság döntése alapján Bácskában, Bánátban, Baranyában katonai közigazgatást vezettek be,
s a magyar–német lakosságot sújtó megtorlás e döntések árnyékában
237
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történt. nem állítható, hogy a magyarságot az újvidéki razzia miatt egyedien kirívóan, súlyosabban tiporták volna meg, mint más népeket. Tudjuk, hogy a magyar katonai közigazgatás is adott ki rendeletet szerbek kitelepítéséről, de ez kizárólag az 1918 után beköltözöttekre vonatkozott,
s végrehajtása a német megszálló hatóságok ellenállása miatt meghiúsult.
Magyar adatok szerint tizenötezer szerbet telepítettek ki.
Az „újvidéki vérengzés” józan magyar megfontolás alapján nem érdemel mentegető szavakat, s nagy hiba lenne, ha a magyar nemzet becsületét
az újvidéki gyilkosok becsületének megóvásán át szeretnénk védelmezni.
Tárgyszerű választ kell adnunk arra a további kérdésre és szerb szakirodalomban megjelenő megállapításra, hogy genocídiumnak minősül
a magyar fegyveres erők (bizonyos köreinek) megtorló hadjárata. A törvényesen elrendelt karhatalmi cselekmény-sorozat a partizánok és a
nem magyar lakosság megfélemlítését célozta, egyik részében véres leszámolásba, tömeggyilkosságba torkollott, de nem volt genocídium.
A leggondosabb vizsgálódással sem fedezhető fel olyan központi állami
akarat, amely a szerbség vagy a zsidóság módszeres elpusztításának megfontolásán nyugodott volna 1942-ben. A zsidóság módszeres összegyűjtése és németországba szállítása nem vitathatóan a német Birodalom szándéka szerint, nagyhatalmi fenyegetésének hatása alatt,
1944-ben részlegesen ment végbe, míg a szerbség teljes vagy részleges
kiirtásának vagy kitelepítésének gondolata soha nem vetődött fel állami politika szintjén. Ugyanakkor mindenki szabad belátására bízható
annak eldöntése, hogy a szerb partizáncsapatokra nehezedett-e bármilyen nemzetközi vagy más, őket kényszerként érő hatás.
Miért írtuk meg ezt a könyvet? hisszük, hogy az igazság, múlt valóságos ismerete megerősíti a nemzeti közösséget, a hazugság meggyengíti,
sérülékennyé teszi. hisszük, hogy az újvidéki ténymegállapító vizsgálatok és büntető eljárások mégiscsak megmutatták, hogy a társadalom,
az államvezetés nem vállal közösséget a gyilkolással, a népek közötti viszály szítására alkalmas cselekedetekkel, nem téve magatartását attól
függővé, hogy más népek mit tesznek bűneikkel, s mégis bízva a dolgok
jobbrafordulásában… hisszük, van értelme annak, hogy megmutassuk
dr. Képíró sándor cselekvő ártatlanságát a vérzivatar közepette.
hisszük, hogy semmilyen nemzeti, vallási vagy faji sérelem nem igazolhatja ártatlan emberek meghurcolását, halálba kergetését, sem razziákban, sem büntető eljárásokban.
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vii.
mElléKlETEK

vádirat
Budapesti nyomozó Ügyészség nyom. 347/2007.
A 2009. szeptember 14-én 09.30 órától 17.05 óráig őrizetben volt, jelenleg szabadlábon lévő

Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados /sarkad, 1914. február 18.

an; Kovács rozália
lakóhelye: 1023 Budapest, Frankel
leo utca 78.1/10. szem szig. száma:
magyar–argentin kettős állampolgár

vádlott 1942. januárjában a Magyar Királyi Csendőrség v. szegedi
csendőrkerületének makói tanszázadánál teljesített szolgálatot főhadnagyi rendfokozattal.
ebben az időben a Magyarországhoz visszacsatolt Bácskában megszaporodott partizántámadások miatt dr. Fernbach Péter újvidéki főispán előterjesztése alapján a Magyar Királyi honvédség vezérkari főnöke,
vitéz szombathelyi Ferenc vezérezredes az 1942. január 15-én kelt
4089/eln.i. 1942. számú rendeletével a Magyar Királyi honvédség és
Csendőrség egységeinek bevonásával elrendelte Újvidék város teljes átvizsgálását is, melynek végrehajtását az v. hadtest parancsnokságára bízta.
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A tisztogatással kapcsolatosan az v. hadtest parancsnoka, FeketehalmyCzeidner Ferenc altábornagy 1942. január 18-án kiadta az 1300/eln.i.–
1942. számú rendeletét, amely iránymutatást adott a városokban, nagyobb községekben végrehajtandó tisztogatási feladatokra. e rendelet
alapján Grassy József vezérőrnagy (akkor ezredes) 1942. január 20-án
kiadta a 136/k6.-1942. számú írásbeli karhatalmi parancsát, mely már
részletekbe menően szabályozta az Újvidéken végrehajtandó razzia
során betartandó előírásokat.
ez alapján a razziában részt vevő rendőrökből, csendőrökből és honvédekből kutató járőröket hoztak létre úgy, hogy egy járőr 2 csendőrből, vagy 2 rendőrből és a munkájukat biztosító 2–3 honvédből állt.
Feladatuk a házkutatás, motozás és az igazoltatás volt. A karhatalmi
parancs szerint az őrizetbe vételt a járőrvezető foganatosította, az elfogott személyt a fogolyátvevő járőrnek adták át.
A kutató járőrök mellett gyűjtő és kísérő járőröket is létrehoztak.
A gyűjtő járőrök egy kijelölt gyűjtőponthoz kísérték az őrizetbe vett
személyeket, a kísérő járőrök feladata pedig az volt, hogy az őrizeteseket
a leventeotthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérjék.
A feladat végrehajtására összesen 240 kutató járőrt állítottak fel.
A kutató, gyűjtő és kísérő járőröket csoportokba osztották be, melyekbe 10–12 járőr tartozott. ezeknek a csoportoknak a vezetését látták el csendőr, illetve rendőrtisztek, attól függően, hogy a járőrök csendőrökből, vagy rendőrökből álltak. A csoport parancsnokok feladata
a járőrök irányítása és az ellenőrzés volt.
ilyen csoportparancsnok volt dr. Képíró sándor csendőrszázados
vádlott is, aki 1942. január 20-án érkezett Újvidékre. ezen az estén Gaál
lajos csendőralezredes a városba érkezett csendőrtiszteknek, köztük a
vádlottnak is eligazítást tartott a Báni-palotában. ennek során nyomatékosan felsőbb parancsra hivatkozva hangsúlyozta, hogy Újvidéken nem
szabályszerű razziát, hanem kifejezetten tisztogatást kell végrehajtani,
melynek keretében a jogtalan fegyverhasználat is megengedett. Az elhangzottakat dr. Képíró sándor csendőrfőhadnagy és dr. Kun imre csendőrszázados aggályosnak találták, ezért Gaál csendőralezredestől írásban
kérték az ilyen tartalmú parancsot, melyet Gaál csendőralezredes azzal
tagadott meg, hogy ilyen parancsot nem szokás írásban kiadni.
ilyen előzmények után kezdődött meg 1942. január 21-én 06.00
órakor az Újvidéki tisztogatás. A razzia másnapján, 1942. január 22-én
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este tartott eligazításon Grassy József ezredes közölte a parancsnoki
állománnyal, hogy felettesei elégedetlenek a razzia addigi eredményével, ezért arra utasította a végrehajtói állományt, ha másnap polgári
egyének járkálnak át a felállított kordonokon, akkor végig kell golyószóróval lőni az utcát, és az ablakokból leselkedő személyeket is le kell
lőni. Kijelentette, a razzia célja, hogy „a szemét és a piszok ússzon el”.
1/1.
A dr. Képíró sándor csendőrfőhadnagy által irányított járőrök 1942.
január 23-án a Gömbös Gyula útról indultak el feladatuk végrehajtására. A kutatást a ii. rákóczi Ferenc utcán át az országzászló tér felé
folytatták. ennek során ismeretlen alárendeltjei a Gömbös Gyula és a
sarajevska utcák kereszteződésében a steinberger-házaspárt, a ii. rákóczi Ferenc utca 40. szám alatti lakásában az ágyban fekvő Weisz irént,
a 102. szám alatti házában scheer Ferencet lőtték le indokolatlanul.
1/2.
ezen a napon a délelőtti órákban dr. Képíró sándor csendőr főhadnagy
utasítására egyik kutató járőre őrizetbe vette Máriássy Mihályt és Máriássy
sámuelt, akikről a környékbeli lakosok azt állították, hogy a magyar csapatok 1941. áprilisában történő bevonulásakor a honvédekre fegyverrel
támadtak. őrizetbe vételüket követően érkezett a helyszínre sógoruk,
Kárpáty János rendőr tiszthelyettes, aki személyes jótállásra hivatkozva
próbálta elérni dr. Képíró sándornál, hogy rokonait engedje szabadon.
ennek dr. Képíró sándor nem tett eleget, így a Máriássy testvéreket
a leventeotthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérték.
A Máriássy testvéreket később több száz emberrel együtt ezen a napon kivégezték.
1/3.
A vádlott 11.00 óra körüli időben nagy János főhadnaggyal a ii. rákóczi Ferenc utcában ellenőrizte a beosztottak tevékenységét, amikor
találkoztak egy kb. 30 fogolyból álló csoporttal. ekkor érkezett oda a
hadtestparancsnokság tehergépkocsija is, melyről forró teát osztottak
a razziában részt vevőknek.
A vádlott megkérdezte a járművezetőtől elvállalja-e, hogy az ott várakozó, összegyűjtött foglyokat elviszi a kivégzőhelyként megjelölt
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strandra. Miután erre a gépkocsivezető ráállt, a foglyokat felparancsolták a platóra. Kísérésükre nagy János főhadnagy vállalkozott, aki a gépkocsit a szintén kivégzőhelyként kijelölt sportpályához irányította. itt
az éppen pihenőjüket töltő kivégzőszakasz parancsnokát nagy János
főhadnagy arra utasította, hogy gépkocsin lévő embereket végezzék ki.
A foglyokat ezután leparancsolták a platóról, a kivégzőhelyre kísérték,
majd nagy János főhadnagy jelenlétében kb. két percig tartó sortűzzel
megölték őket.
A fent leírt magatartásával dr. Képíró sándor vádlott közreműködött
emberek törvénytelen kivégzésében.
Bizonyítékok:
• A Magyar Királyi honvédvezérkar Főnöke Bíróságának Br.
448/43/118. szám alatt született ítélete (nyomozati iratok 93-401)
• nagy János főhadnagy vallomása (nyomozati iratok 1673–1687)
A fenti tényállás alapján dr. Képíró sándor vádlottat
vád o l om
a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről szóló 1945. évi vii. törvény (nbr.) 11.§-a 5. pontjának
3. fordulatában írt magatartással megvalósított és a Btk. 165.§-ába ütköző háborús bűntett elkövetésével.
A vád tárgyává tett cselekmény elbírálására a Be. 16.§-a (1) bekezdésének c) pontja és a Be. 17.§-ának (3) bekezdése alapján a Fővárosi Bíróságnak van hatásköre és illetékessége. A Budapesti nyomozó Ügyészség hatásköre és illetékessége a Be. 30.§-ának (1) bekezdésén alapul.
Közlöm, hogy
• a nyomozás során útiköltségként, fordítói díjként 3.010.021 forint
bűnügyi költség merült fel.
Indítványozom, hogy a bíróság
• a vádlottat a Btk. 42.§-a (2) bekezdésének a) pontja alapján fegyházbüntetésre ítélje,
• a Be. 338.§-ának (1) bekezdése alapján kötelezze a vádlottat az eljárás során felmerült bűnügyi költség viselésére,
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a tárgyalásra idézze:
vádlottként: dr. Képíró sándor
védőként: dr. Zétényi Zsolt meghatalmazott ügyvéd
indítványozom továbbá, hogy a bíróság a bizonyítási eljárást a vádlott
kihallgatása után az okirati bizonyítékok vádiratban rögzített sorrendjében történő ismertetésével folytassa le.
Budapest, 2011. február 03-án
Dr. Falvai Zsolt sk.
vezető ügyész
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A Fővárosi Bíróság 2011. évi ítélete

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 július
18. napján kihirdetett és ugyanezen, valamint 19. napján nyilvánosan
megindokolt

ítéletet:
Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados 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.

244

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 245

Indokolás:
A vád
A Budapesti nyomozó Ügyészség a 2011. február 03. napján kelt,
nyom. 347/2007. számú vádiratában dr. Képíró sándor volt csendőrszázadost az nbr. 11.§ 5. pontjának 3. fordulatában írt magatartással
megvalósított és a Btk. 165.§-a szerinti háborús bűntett elkövetésével
vádolta az alábbi tényállás alapján:
„Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados vádlott 1942 januárjában
a Magyar Királyi Csendőrség v. szegedi csendőrkerületének makói tanszázadánál teljesített szolgálatot főhadnagyi rendfokozattal.
ebben az időben a Magyarországhoz visszacsatolt Bácskában megszaporodott partizántámadások miatt dr. Fernbach Péter újvidéki főispán előterjesztése alapján a Magyar Királyi honvédség vezérkari főnöke, vitéz szombathelyi Ferenc vezérezredes az 1942. január 15-én kelt
4089/eln.i.1942. számú rendeletével a Magyar Királyi honvédség és
Csendőrség egységeinek bevonásával elrendelte Újvidék város teljes átvizsgálását is, melynek végrehajtását az v. hadtest parancsnokságára bízta.
A tisztogatással kapcsolatosan az v. hadtest parancsnoka, Feketehalmy-Czeidner Ferenc altábornagy 1942. január 18-án kiadta az
1300/eln.i.–1942. számú rendeletét, amely iránymutatást adott a városokban, nagyobb községekben végrehajtandó tisztogatási feladatokra. e rendelet alapján Grassy József vezérőrnagy (akkor ezredes) 1942.
január 20-án kiadta a 136/k6.-1942. számú írásbeli karhatalmi parancsát, mely már részletekbe menően szabályozta az Újvidéken végrehajtandó razzia során betartandó előírásokat.
ez alapján a razziában résztvevő rendőrökből, csendőrökből, és honvédekből kutató járőröket hoztak létre úgy, hogy egy járőr 2 csendőrből, vagy 2 rendőrből, és a munkájukat biztosító 2–3 honvédből állt.
Feladatuk a házkutatás, motozás, és az igazoltatás volt. A karhatalmi
parancs szerint az őrizetbe vételt a járőrvezető foganatosította, az elfogott személyt a fogolyátvevő járőrnek adták át.
A kutató járőrök mellett gyűjtő és kísérő járőröket is létrehoztak.
A gyűjtő járőrök egy kijelölt gyűjtőponthoz kísérték az őrizetbe vett
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személyeket, a kísérő járőrök feladata pedig az volt, hogy az őrizeteseket
a leventeotthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérjék.
A feladat végrehajtására összesen 240 kutató járőrt állítottak fel.
A kutató, gyűjtő és kísérő járőröket csoportokba osztották be, melyekbe 10–12 járőr tartozott. ezeknek a csoportoknak a vezetését látták el csendőr, illetve rendőrtisztek, attól függően, hogy a járőrök csendőrökből, vagy rendőrökből álltak. A csoport parancsnokok feladata
a járőrök irányítása és az ellenőrzés volt.
ilyen csoportparancsnok volt dr. Képíró sándor csendőrszázados vádlott is, aki 1942. január 20-án érkezett Újvidékre. ezen az estén Gaál
lajos csendőralezredes a városba érkezett csendőrtiszteknek, köztük a
vádlottnak is eligazítást tartott a Báni palotában. ennek során nyomatékosan felsőbb parancsra hivatkozva hangsúlyozta, hogy Újvidéken nem
szabályszerű razziát, hanem kifejezetten tisztogatást kell végrehajtani,
melynek keretében a jogtalan fegyverhasználat is megengedett. Az elhangzottakat dr. Képíró sándor csendőr főhadnagy és dr. Kun imre csendőrszázados aggályosnak találták, ezért Gaál csendőralezredestől írásban
kérték az ilyen tartalmú parancsot, melyet Gaál csendőralezredes azzal
tagadott meg, hogy ilyen parancsot nem szokás írásban kiadni.
ilyen előzmények után kezdődött meg 1942. január 21-én 06.00
órakor az újvidéki tisztogatás. A razzia másnapján, 1942. január 22-én
este tartott eligazításon Grassy József ezredes közölte a parancsnoki állománnyal, hogy felettesei elégedetlenek a razzia addigi eredményével,
ezért arra utasította a végrehajtói állományt, ha másnap polgári egyének
járkálnak át a felállított kordonokon, akkor végig kell golyószóróval
lőni az utcát, és az ablakokból leselkedő személyeket is le kell lőni. Kijelentette, a razzia célja, hogy „a szemét és a piszok ússzon el”.
i/1.
A dr. Képíró sándor csendőr főhadnagy által irányított járőrök 1942.
január 23-án a Gömbös Gyula útról indultak el feladatuk végrehajtására. A kutatást a ii. rákóczi Ferenc utcán át az országzászló tér felé
folytatták. ennek során ismeretlen alárendeltjei a Gömbös Gyula és a
sarajevska utcák kereszteződésében a steinberger házaspárt, a ii. rákóczi Ferenc utca 40. szám alatti lakásában az ágyban fekvő Weisz irént,
a 102. szám alatti házában scheer Ferencet lőtték le indokolatlanul.
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i/2.
ezen a napon a délelőtti órákban dr. Képíró sándor csendőr főhadnagy
utasítására egyik kutató járőr őrizetbe vette Máriássy Mihályt és Máriássy sámuelt, akikről a környékbeli lakosok azt állították, hogy a magyar csapatok 1941 áprilisában történő bevonulásakor a honvédekre
fegyverrel támadtak. őrizetbe vételüket követően érkezett a helyszínre
sógoruk, Kárpáty János rendőr tiszthelyettes, aki személyes jótállásra
hivatkozva próbálta elérni dr. Képíró sándornál, hogy rokonait engedje szabadon.
ennek dr. Képíró sándor nem tett eleget, így a Máriássy testvéreket
a leventeotthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérték.
A Máriássy testvéreket később több száz emberrel együtt ezen a
napon kivégezték.
i/3.
A vádlott 11.00 óra körüli időben nagy János főhadnaggyal a ii. rákóczi Ferenc utcában ellenőrizte a beosztottak tevékenységét, amikor
találkoztak egy kb. 30 fogolyból álló csoporttal. ekkor érkezett oda a
hadtestparancsnokság tehergépkocsija is, melyről forró teát osztottak
razziában résztvevőknek.
A vádlott megkérdezte a járművezetőtől, elvállalja-e, hogy az ott várakozó, összegyűjtött foglyokat elviszi a kivégzőhelyként megjelölt
strandra. Miután erre a gépkocsivezető ráállt, a foglyokat felparancsolták a platóra. Kísérésükre nagy János főhadnagy vállalkozott, aki a
gépkocsit a szintén kivégzőhelyként kijelölt sportpályához irányította.
itt az éppen pihenőjüket töltő kivégzőszakasz parancsnokát nagy
János főhadnagy arra utasította, hogy a gépkocsin lévő embereket végezzék ki. A foglyokat ezután leparancsolták a platóról, a kivégzőhelyre
kísérték, majd nagy János főhadnagy jelenlétében kb. két percig tartó
sortűzzel megölték őket.
A fent leírt magatartásával dr. Képíró sándor vádlott közreműködött emberek törvénytelen kivégzésében.
-o-o-o-o-o-
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A tárgyaláson jelenlévő ügyész a bizonyítás eredményére figyelemmel

a perbeszédében a Máriássy testvérekre vonatkozó vádirati tényállást
annyiban pontosította, hogy őket 09.30 órakor igazoltatták a Gömbös
Gyula u. 86. szám alatti, pékműhelynek, és üzlethelyiségnek is használt
lakásban, és állították be őket a ii. rákóczi Ferenc úton várakozó csoportba, akiket 11.00 óra körüli időben az odaérkező teherautó platóján
a vádlott utasítására nagy János volt főhadnagy a nAK sportpályára
vitt, ahol nagy János parancsára az ott pihenőidőben lévő Mühlhauser
imre hadapród őrmester a parancsnoksága alatt lévő „félszakasznyi”
alárendeltjével együtt, 11.30 óra körüli időben fegyverhasználattal
megöltek.
Az ügyész egyebekben az írásban benyújtott vádirati tényállást és
jogi minősítést változatlanul fenntartva, a büntetés kiszabási körülményekre figyelemmel indítványozta, hogy a bíróság dr. Képíró sándor
volt csendőrszázados vádlottat ítélje végrehajtandó fegyházbüntetésre,
és közügyektől eltiltásra, illetve kötelezze a vádlottat az eljárás során
felmerült bűnügyi költségnek az állam javára történő megfizetésre.

A védő a tényálláson és jogdogmatikai kérdések felvetésén keresztül

támadta a vádat és a jogi minősítést, mely alapján elsődlegesen az eljárás
megszüntetésére tett indítványt, kifejtett álláspontja szerint a vád tárgyát képező ügy már korábban, a Magyar Királyi honvédvezérkarfőnök Bírósága által jogerősen el lett bírálva, így az ügy ítélt dolog, a jelenlegi eljárás a többszörös eljárás tilalmába ütközik, másodlagosan
pedig azt indítványozta, hogy a bíróság dr. Képíró sándor volt csendőrszázadost az ellene emelt vád alól mentse fel, mivel kifejtett álláspontja szerint dr. Képíró sándor nem követett el bűncselekményt.
A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján a következőket állapította meg:
-o-o-o-o-o-

Személyi körülmények
Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados vádlott a szegedi Ferencz József Tudományegyetem Jogi Karán 1937-ben szerzett államtudományi
248

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 249

doktori diplomát. 1939. február 01. napján lépett be a Magyar Királyi
Csendőrség állományába, a ludovikán elvégzett tanfolyam után, 1940.
július 09-én hadnagy rendfokozattal avatták hivatásos csendőrtisztté.
szolnokon, orosházán, majd a szegedi Csendőrkerület Makói Tanszázadánál teljesített szolgálatot, oktatótiszt beosztásban. Főhadnagy rendfokozatba 1942. május 01-jén, százados rendfokozatba 1943. augusztus
01-jén lépett elő. 1942. január 20–23 közötti időben – tanszázadával
– Újvidékre vezényelték, ahol részt vett az ott elrendelt és végrehajtott
karhatalmi akcióban. ezért a Magyar Királyi honvédvezérkar-főnökség
Bírósága, mint ítélőbíróság 1944. január 24-én kelt, és 1944. február
18-án jogerőre emelkedett, h. 448/43/118. számú ítéletével hűtlenség
bűntette miatt 10 évi fegyházbüntetésre, 10 évi hivatalvesztésre, és politikai jogai gyakorlásának felfüggesztésére, valamint lefokozásra ítélte.
Az ítélet alapján 1942. január 15. napjától 1942. március 22. napjáig
volt fogvatartásban. Az ítélet megsemmisítése folytán 1944. május 25én visszahelyezték az 1944. február 18-án viselt rendfokozatába, és
1944. június 15-i hatállyal vezényelték a Miskolci vii. csendőrkerület
miskolci tanszázadához. A háború folyamán 1944-ben Ausztriába,
majd 1948. augusztus 01. napjától Argentínába került, ahol kb. 2–3
évvel később megkapta az argentin állampolgárságot.
elvált, a házasságából két gyermeke született, akik argentin állampolgárok. Magyarországra 1996 májusában tért vissza, havi nettó
nyugdíja 51.000 Ft. rendelkezik egy budapesti 15 M Ft értékű lakással
és 40 hektár szántófölddel, melynek értékét 300.000 Ft-ban jelölte
meg. Büntetlen előéletű.
-o-o-o-o-o-

Tényállás
I./
Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados 1942. január hónapban a Magyar Királyi Csendőrség v. szegedi csendőrkerületének makói tanszázadánál teljesített szolgálatot oktatótiszt beosztásban, főhadnagy rendfokozatban.
1941 április hónaptól a Magyarországhoz visszacsatolt Délvidéken
(Bácskában) időközben megszaporodott kommunista és partizán szervezkedések, támadások visszaszorítására a belügyminiszter, Keresztes249

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 250

Fischer Ferenc és a honvédelmi miniszter, Bartha Károly, a Magyar Királyi honvédség vezérkar Főnökének, vitéz szombathelyi Ferenc vezérezredesnek a bevonásával úgy döntött, hogy Feketehalmy-Czeydner
Ferenc altábornagy parancsnoksága alatt lévő szegedi v. hadtest és
annak alárendelt alakulatainak bevonásával karhatalmi feladat keretében általános tisztogatást, ezáltal razziát rendelnek el, illetve hajtanak
végre. Az első tisztogatási műveletre 1942. január 05-től került sor, miután fegyveres összetűzés alakult ki egy tanyán a magyar csendőrök,
határőrök és partizánok között. ez a művelet Zsablya, Csurog, óbecse,
sajkás, és több más kisebb településeket érintett, melynek közvetlen
irányítója Deák lászló ezredes volt. ezen tisztogatás során kb. 2.430
ártatlan civil személyt megöltek, a holttesteket a Tiszába dobták.
A Magyar Királyi honvédség vezérkari főnöke, vitéz szombathelyi
Ferenc vezérezredes az 1942. január 15-én kelt, 4089/1942. számú rendeletével a tisztogatási razziát Újvidék városra is kiterjesztette.
A rendeletben a vezérkar főnöke a „tisztogatást és megtorlást rendelek el” szavakat használta.
A fenti rendeletre figyelemmel Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy az v. hadtest parancsnoka 1942. január 18-án adta ki 1300/1942.
számú rendeletét, majd Grassy József vezérőrnagy (akkor ezredes), mint
Újvidék katonai parancsnoka 1942. január 21-én bocsátotta ki a 136/K/
6-1942. számú írásbeli karhatalmi parancsot, mely már részletekbe menően szabályozta az Újvidéken végrehajtandó razzia során betartandó előírásokat, mint pl. azt, hogy a razzia január 21-től 23-ig tart, annak tartalma
alatt kijárási tilalmat rendeltek el, a házak kapuit zárva kellett tartani, az
ablakokat el kellett sötétíteni. A razziáról a lakosságot nyilvános helyeken
kifüggesztett plakátok útján tájékoztatták. A razzia célja a házak, lakások
átkutatása, személyek igazoltatása, motozása, a partizán, és kommunista
gyanús személyek kiszűrése, elfogása, őrizetbevétele, illetve a jogtalanul
birtokolt fegyverek, egyéb katonai anyagok begyűjtése volt.
A razzia végrehajtására 1942. január 19-én és 20-án erős karhatalmi
egységeket vontak össze, melynek létszáma 5.000-5.500 fő volt.
A karhatalmi feladat végrehajtásában a következő alakulatok vettek
részt:
1./ Újvidéki 16. Magyar Királyi határvadász Zászlóalj,
2./ Magyar Királyi 20. Gyalogezred Kiskunhalasi i. és ii. Zászlóalj,
3./ Magyar Királyi v. Utászezred szegedi v. Zászlóalj,
250
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4./ Újvidéki Magyar Királyi honvéd Kerékpáros Zászlóalj,
5./ Újvidéki Királyi Folyami Flotta,
6./ Magyar Királyi sánctábor,
7./ Újvidéki rendőrség,
8./ Magyar Királyi Csendőrség makói, szekszárdi és újvidéki iskola
állománya.

II./

A Makói Csendőrtanszázad 1942. január 19-én este kapott utasítást
arra, hogy január 20-án Újvidékre kell utazniuk szolgálati feladatra.
A kapott utasítás alapján elsőként indult útnak a csendőrtanszázad parancsnoka, Jakabos istván csendőrszázados és dr. nemes Kacskovics
Balázs csendőrszázados (akkor főhadnagy), akik január 20-án délben
érkeztek meg a városban és ott azonnal jelentkeztek a katonai parancsnoknál, Grassy József ezredesnél. A nap folyamán az esti órákban érkezett meg dr. Képíró sándor és Budur Károly csendőrszázados (akkor
főhadnagy) a század állományával.
ezen a napon a városba rendelt alakulatok tisztjei részére (honvéd,
rendőr és csendőr) 20,30 órakor a Báni palotában eligazítást tartottak,
melyen jelen volt Gaál lajos csendőralezredes, az újvidéki csendőr iskola parancsnoka, a makói tanszázad – a már említett – tisztjei, Csáky
József, Kun imre csendőrszázados (akkor főhadnagyok), az újvidéki
csendőr iskolától Gerencséry Mihály csendőrfőhadnagy, a szekszárdi
csendőriskolától dr. Zöldy Márton, stepán lászló csendőrszázadosok
(akkor főhadnagyok), valamint Bátori Géza, Fóthy Ferenc és horkay
József csendőralezredesek, és mások, akiknek személye már utólag nem
állapítható meg.
Az eligazítást Gaál csendőralezredes tartotta, aki közölte, hogy a
razzia 21-én, 22-én és 23-án kerül végrehajtásra, a fegyverhasználatra
vonatkozóan pedig azt a parancsot adta ki, hogy „ a legkisebb ellenállás
esetén is fegyvert kell használni”. ez ellen az eligazításon jelenlévő tisztek közül egyedül dr. Képíró sándor volt csendőrszázados tiltakozott
azzal, hogy „ezt a parancsot így, a szolgálati szabályzat szerint nem lehet
végrehajtani”. Kérésére Gaál lajos csendőralezredes közölte, hogy azt
„nem adja írásban, mert ő sem kapott erre írásbeli parancsot”. A szabályzatellenes szóbeli parancs kiadását – írásbeli parancs hiányában –
dr. Képíró sándor volt csendőrszázados úgy értékelte, hogy nem kö251
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telező érvényű és a karhatalmi feladat végrehajtásában a fegyverhasználat tekintetében nem Gaál lajos csendőralezredes által szóban kiadott parancs, hanem a szolgálati szabályzatban előírt utasításnak megfelelően fog eljárni.
egy-egy tisztnek egy kutatócsoportot kellett vezetnie, irányítani, ellenőrizni. ilyen kutatócsoportnak volt a parancsnoka dr. Képíró sándor,
Budur Károly, dr. Kacskovics Balázs, Csáky József, Kun imre, Gerencséry Mihály, dr. Zöldy Márton, és még néhány csendőrtiszt, akiknek a
személyét utólag megállapítani nem lehetett. egy-egy kutatócsoportba
50-60 alárendelt volt beosztva. A kutatócsoportot 10-12 járőrre osztották. Összesen 240 kutatójárőrt állítottak fel. A kutatójárőr tevékenységéért a járőrvezető, vagyis a csendőr tiszthelyettes volt a felelős.
A kutatócsoport-parancsnok kötelessége volt az alárendeltségébe
tartozó kutatójárőrök felügyeletének, irányításának, és az ellenőrzésének az ellátása.
egy-egy járőr vegyes volt, amely 4-5 főből állt, a járőrparancsnokból
– aki rendszerint csendőr őrmester, törzsőrmester, vagy főtörzsőrmester rendfokozatú – és a járőrtársból, valamint 2 katonából és rendszerint egy helyismerettel rendelkező rendőrből. Feladatuk volt a házkutatás, az igazoltatás, a motozás és az őrizetbe vétel. A kutatójárőrök
összlétszáma 960-1.200 fő lehetett.
A kutatójárőrök mellett gyűjtő és kísérő járőröket is létrehoztak.
A gyűjtő járőrök egy kijelölt gyűjtőponthoz kísérték az őrizetbe vett
személyeket, míg a kísérő járőrök feladata az volt, hogy az őrizetbe vett
személyeket a levente otthonban felállított igazoló bizottsághoz kísérjék. A gyűjtő-, és kísérőjárőrök létszáma és állomány szerinti megoszlása (csendőr, katona, rendőr) utólag nem állapítható meg.
A razziát irányító parancsnokság helyéül a leventeotthon volt kijelölve. A razzia részletes tervének kidolgozását az Újvidéki Csendőriskola parancsnokára, Gaál lajos alezredesre (akkor őrnagy) és Tallián
József rendőr főfelügyelőre bízták.
A leventeotthonban működött egy 10 főből álló úgynevezett igazolóbizottság, amelynek tagjai Újvidék lakóit jól ismerő polgárok, így
pl. kereskedők, újságírók, közjegyző, pénzintézeti vezető, egyházi személyek voltak. A bizottság tagjainak az volt a feladata, hogy a razzia
három napja alatt oda előállított és magukat kellően igazolni tudó személyeket igazolás után elengedjék, míg a gyanús személyeket, vagy azo252
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kat, akik bűncselekményt követtek el, a csendőr-nyomozóknak, vagy
az illetékes bíróságnak kellett átadni.
A leventeotthonban működő igazolóbizottság a razzia három napja
alatt kb. 20 ezer személyt igazolt.
ilyen előzmények után a tiszteknek és a razziában résztvevő alárendelteknek 1942. január 21-én reggel 05.00 órakor kellett megjelenniük
az újvidéki csendőriskola udvarán. A razzia végrehajtására vonatkozó
utasítást a tisztek és járőrparancsnokok szóban és írásban is megkapták.
A razzia reggel 06.00-07.00 óra között kezdődött és 18.00 óráig tartott.
A karhatalmi feladat végrehajtására kiadott katonai parancsok, helyi
utasításnak és a razzia első két napjának gyakorlati végrehajtása lényegében megfelelt az akkor hatályos törvényi rendelkezéseknek, utasításoknak. (ámbár a leventeotthonból Gaál csendőralezredes parancsára
az éjszakai órákban a razzia első napján 15, míg a másodikon 5 személyt
kísértek a Duna-parton lévő strand területére, ahol őket kivégezték,
mert az igazolóbizottság nem igazolta őket.)
Feketehalmy-Czeydner altábornagy és Grassy József ezredes a razzia
eddigi két nap végrehajtását kifogásolva szorosabb, szigorúbb eljárást
követelt a január 22.-i esti eligazításon.
ennek megfelelően Grassy ezredes parancsára a járőröket ellátták a
„gyanúsak” névjegyzékével. A névjegyzéket a rendőrség, a csendőrség
nyomozóalosztálya, és a kémelhárító kirendeltség állította össze. A listára besúgók, spiclik, valamint rosszindulatú feljelentők információi
alapján is fel lehetett kerülni.
Január 23-án reggel 07.00 és 09.00 óra közötti időben a razzia az
előző két nap gyakorlatának megfelelően indult, illetve került végrehajtásra. ekkor a névjegyzéken szereplő és előállítandó személyeket még
a leventeotthonba kísérték.
(néhány esetben előfordult, hogy a kutató-járőrvezető nem állította
elő a névjegyzéken szereplő családot, illetve családtagot, ha pl. a családból valaki beszélt magyar nyelven, vagy ha igazolták, hogy valamelyik családtag az osztrák–Magyar Monarchia idején teljesített katonai
szolgálatot.) A listán szerepeltek olyan személyek nevei is, akiket a korábbi két nap egyikén már bekísértek a levente otthonba, ott az igazolóbizottság igazolta őket, így hazamehettek, mint pl. a Máriássy testvérek és Aleksander erdeljan diakónus, akiket a lista alapján 23-án
ismét elfogtak és mindhármójukat kivégezték.
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Provokatív célzattal – a harci kedv fokozása érdekében – január 22-én
este Zöldy Márton csendőrszázados a Báni palota melletti üres telken
„műpartizán-csatát” szervezett és másnap, január 23-án Zöldy Márton
csendőrszázados 4 alárendeltjének a fejét, kezét bekötözte, azt a látszatot keltve, hogy partizán tűzharcban sérültek meg. ennek az lett az
eredménye, hogy a lakosság egy részénél az a rémhír terjedt el, hogy „a
vasúti síneknél megöltek 4 magyar tisztet.
Január 23-án egyébként rendkívül hideg, – 27-30 fok volt. A razziában részt vevő legénységi állománynak forró teához rumot adtak, aminek következtében a legénység egy része ittas állapotba került, amit a
lakosság egy része az igazoltatás során közvetlenül is észlelt.
Január 23-án az első tömeges kivégzésre 11.00 óra körüli időben került sor. A 16. határvadász zászlóalj laktanyája előtti utcában kb. 60
személyt lőttek agyon. Az esetet Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagynak dr. Zöldy Márton csendőrszázados jelentette, aki ekkor
éppen a zászlóalj tiszti étkezdéjében tartózkodott, majd mindketten
megjelentek a helyszínen. A lövöldözés okaként azt jelölték meg, hogy
az összegyűjtött személyek között volt, aki szökni akart, a csoportból
kézigránátot dobtak a magyar katonákra, zűrzavar keletkezett, amire
a katonák használták a fegyverüket. ennek híre elterjedt a katonák körében, akik között voltak olyanok, hogy azzal törtek be egy-egy lakásba: „á, ti vagytok azok a bombadobálók”.
ezt követően a kutatójárőrök által összegyűjtött személyeket a
„gyűjtőjárőrök” nem a leventeotthonba, hanem egy részüket a strandra, az atlétikai sportpályájára, a szerb temetőbe vitték, ahol megkezdődött a tömeges kivégzés, de ilyen tömeges kivégzésre került sor a Kossuth lajos utcában, a laktanya utcában, a Bárdossy lászló utcában, és
a Deák Ferenc téren. A razziát 15.00 óra körüli időben Grassy József
ezredes parancsára leállították. ezt követően a strand területéről kb.
600 személyt kísértek vissza a leventeotthonba, akiket hazaengedtek
(volt olyan tiszt, aki bocsánatot kért, volt, aki olyan kijelentést tett,
hogy ezt horthy kormányzó úrnak köszönhetik).
A razziáról visszarendelt tisztekkel Gaál lajos csendőralezredes azt
közölte, hogy a razzia leállítására azért került sor, mert dr. Zöldy Márton csendőrszázados és Korompai Gusztáv folyamőr főhadnagy törvénytelen módon végeztettek ki embereket.
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Az újvidéki razziában legkevesebb 1044 személy (férfi, nő, csecsemő,
gyermek, és aggastyán) esett áldozatul, akik túlnyomó része szerb és
zsidó nemzetiségű, illetve vallású volt.

III./

Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados 1942. január 23-án – akinek
január 21-én és 22-én a razziában vállalt szerepe ismeretlen – szolgálati
feladatot látott el Újvidéken a Gömbös Gyula utcában és környékén,
mint kutató járőrcsoport parancsnok.
ezen a napon 09.30 órakor megjelent a Gömbös Gyula utca 86.
számú, lakásként is használt pékműhely és üzlethelyiségben egy kutatójárőr, melynek a vezetője újvidéki csendőr őrmester volt. A csendőr
őrmester név szerint kereste Máriássy Mihályt és Máriássy samut. A Máriássy testvéreket felszólították, hogy öltözzenek fel és őket a gyűjtőbe
kísérték. ezt követően a délelőtt folyamán – ennél pontosabb időt nem
lehet megállapítani – dr. Képíró sándort megkereste egy számára ismeretlen újvidéki rendőr, tiszthelyettes, aki a Máriássy testvérekkel való
rokonságára hivatkozva (sógorság) kezességet vállalva értékük kérte a
szabadon engedésüket. Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados megkereste az őrizetbevételt foganatosító, számára ugyancsak ismeretlen
csendőr őrmester járőrvezetőt, aki a kérdésére azt válaszolta, hogy a
testvérek neve fel volt tüntetve a minden járőrnek kiadott listán, mely
alapján őket el kellett fogni és adat van arra, hogy bevonuló magyar
csapatokra lőttek. A járőrvezető azt is közölte, hogy a testvérek már a
többedik razzián akadtak fent, de az éppen ott lévő rendőr rokonuk
mindig közbenjárt az elengedésük végett. A fenti jelenet 10-15 percig
tartott, mialatt közölte a rendőrrel, hogy ő nem hatósági személy, nem
szólhat bele a járőr intézkedésébe, nem dönthet a szabadon engedésben.
A járőrvezető tájékoztatása alapján tudomásul vette a járőrvezető
intézkedését és azt, hogy őket a kiadott utasításnak megfelelően továbbviszik a leventeotthonban lévő igazolóbizottsághoz.
Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados nem találkozott, nem látta,
nem ismerte a Máriássy testvéreket, nem tudta, illetőleg utólag, az eljárás megindítása alatt tudta meg, hogy valójában mi lett a testvérek
sorsa.
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Máriássy Mihályné 1942. február 05-én megjelent dr. Fernbach Péternél, Újvidék főispánjánál, akinél bejelentette férje, Máriássy Mihály
és annak öccse eltűnésének körülményeit (vádirat i/2. pont).
Ugyanezen a napon ismeretlen katonák és csendőrök, ma már pontosan meg nem állapítható körülmények között, 10.00 óra körüli időben megölték a Gömbös Gyula és a sarajavska utcák kereszteződésében
lévő házuk bejáratánál a steinberger házaspárt, valamint meg nem állapítható időben és körülmények között ugyancsak megölték a rákóczi utca 102. alatti házban scheer Ferencet.
ezen a napon 13.30-14.00 óra közötti időben két határvadász katona vagy csendőr jelent meg a ii. rákóczi Ferenc u. (Futaki u.) 40.
szám alatti lakásban, ahol ekkor gyermekként lakott havas Péter az
édesanyjával, az anyja férjével, nagybátyjával és nagymamájával, Weisz
ilonával, aki egy másik szobában ágyban feküdt lázas betegen. A katonáknál volt egy lista. A nagymama kivételével, a többi családtagjával
együtt egy ponyvázott teherautó platójára kellett felszállniuk. Kérdésükre a katona azt válaszolta, hogy igazoltatásra viszik őket. Az egyik
katona a gépkocsi vezetőfülkéjében ült, míg a másik rablási célzattal
visszament a lakásba, és azért, hogy a cselekményének ne legyen szemtanúja, a lakásban visszahagyott Weisz ilonát fegyverével agyonlőtte.
időközben a gépkocsival a strandra szállították őket, majd onnan a leventeotthonba, ahonnan hazamehettek. A szomszédtól tudták meg,
hogy Weisz ilonát egy katona megölte, és holttestét később katonák
elszállították (vádirat i/1. pont).
Dr. Képíró sándor volt csendőrszázadosnak ez utóbbi három gyilkosságról nem volt tudomása.
Ugyanezen a napon 11.30 óra körüli időben Újvidéken a sportpályán történt tömeges kivégzés, ami nem hozható összefüggésbe dr. Képíró sándor volt csendőrszázados személyével (vádirat i/3. pont).
Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados a délután folyamán – pontosan meg nem állapítható időben – megjelent az újvidéki rex szállóban, ahol egyébként el volt szállásolva, miután tudomására jutott, hogy
ott egy katonai járőr jelent meg. A szálloda tulajdonosa, a Tanurdžić
család, akiknek három kisgyermekük volt. A család tagjai már fel voltak
öltözve, útra készen várakoztak. A honvédjárőr parancsnoka, egy zászlós rendfokozatú katona volt (akit dr. Képíró sándor volt csendőrszázados Cseres Tibor „hideg napok” című regénye alapján Pozdor zász256
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lósnak nevez, de valójában a honvédségnél ilyen nevű ember nem szolgált). Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados kérdőre vonta a honvéd
zászlóst, hogy „Mit jelentsen ez a helyzet?”, mire a zászlós azt válaszolta: „viszem őket a Duna-partra!” ekkor a zászlóst és a járőr tagjait
a szálló elhagyására szólította fel a következő szavakkal: „Takarodj innen!”, mire a zászlós és a járőr eltávozott. ezt követően megnyugtatta
a családot. Az esetet jelentette Gaál csendőralezredesnek.

IV./

A Magyar Királyi honvéd vezérkar Főnökének Bírósága, mint ítélő
bíróság 1944. január 24-én (és nem 22-én) kihirdetett és 1944. február
18-án jogerőre emelkedett h. 448/43/118. számú ítéletével
Bátori Géza csendőralezredes iv. r.
Gaál lajos csendőralezredes v. r.
Fóthy Ferenc nyá. csendőralezredes vi. r.
horkay József csendőralezredes vii. r.
stepán lászló csendőrszázados viii. r.
dr. Kun imre csendőrszázados iX. r.
dr. Csáky József csendőrszázados X. r.
Budur Károly csendőrszázados Xi. r.
dr. nemes Kacskovics Balázs Xii. r.
dr. Képíró sándor csendőrszázados Xiii. r.
Gerencséry Mihály csendőr főhadnagy Xiv. r.
vádlottakat bűnösnek mondta ki az 1930. évi iii. tc. 59.§ (1) bekezdés
1./ és 4./ pontjába ütköző hűtlenség bűntettében, ezért iv., v., vi. és
vii. r. vádlottakat 15 évi, viii. r. vádlottat 14 évi, a iX. r. vádlottat
11évi, a X. r. vádlottat 10 évi fegyházra, a Xi. r. vádlottat 12 évi, míg a
Xii., Xiii. és Xiv. r. vádlottakat 10-10 évi fegyházra, továbbá 10–10
évi hivatalvesztésre, és politikai jogaik gyakorlásának ilyen tartamú felfüggesztésére, valamint lefokozásra ítélte.
Az ítélet nem rendelkezett Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy i. r., Grassy József vezérőrnagy ii. r., Deák lászló nyá. ezredes iii.
r. és dr. Zöldy Márton csendőrszázados Xv. r. vádlottról, mivel az ítélethirdetés előtti napon megszöktek és átálltak a német hadseregbe.
Az ítélet ún. bevezető részében írt általános megállapítás szerint:
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„Délvidéken 1942. január 04-től 30-ig terjedő időben – tehát a háború idején – a délvidéki szélsőséges mozgalomban részt vett kommunista gyanús egyének felkutatása és elfogása céljából végrehajtott katonai karhatalmi műveltek során mint e karhatalomba kirendelt
alakulatok parancsnokai, nevezetesten:
– Bátori Géza csendőralezredes, iv. r. vádlott, mint a Zsablyán és
környékén, valamint Újvidéken igénybe vett különböző csendőralakulatok területi osztályparancsnoka, és mint a karhatalmi csoportparancsnokok szakelőadója,
– Gaál lajos csendőralezredes v. r. vádlott, mint az Újvidéken alkalmazott csendőrökből és honvédekből alakított kutató-gyűjtő- valamint kísérőjárőröket és ezen járőrökből felállított járőrcsoportokat
irányító csendőrtiszteket ellenőrizni és törvényszerű eljárásokra utasítani hivatott parancsok,
– Fóthy Ferenc nyá. csendőralezredes vi. r. vádlott, mint a Magyar
Királyi honvédvezérkar Főnöke, DD98 alcsoportjától a Délvidéki
kommunista mozgalom nyomozásának irányítása céljából oda kirendelt szakközeg,
– horkay József csendőralezredes vii. r. vádlott, mint a központi
csendőrnyomozó parancsnokságtól Újvidékre, Zsablyára, és ezek környékére kiküldött csendőrnyomozók parancsnoka,
– stepán lászló csendőrszázados viii. r. vádlott, mint a Csurogon
működő karhatalmi erő parancsnoka,
– dr. Kun imre csendőrszázados iX. r. vádlott,
– dr. Csáky József csendőrszázados X. r. vádlott,
– Budur Károly csendőrszázados Xi. r. vádlott,
– dr. nemes Kacskovics Balázs csendőrszázados Xii. r. vádlott,
– dr. Képíró sándor csendőrszázados Xiii. r. vádlott, és
– Gelencséry Mihály csendőr főhadnagy Xiv. r. vádlottak, mint a
már említett vegyes csendőr és honvédkutató járőröket csoportonként
irányítani és ellenőrizni hivatott parancsnokok alárendeltjeiket a Délvidéken foganatosított karhatalmi műveletek alatt közös egyetértéssel
szolgálati kötelességük szándékos megszegésével bűncselekmények elkövetésére és különösen emberölések végrehajtására buzdították és
így tudatosan okozóivá váltak annak, hogy a felsőbbség részéről elrendelt szabályszerű karhatalmi tisztogatás tervszerű vérengzéssé, kegyetlenkedéssé és fosztogatássá fajult, melynek során a beosztott honvéd
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és csendőr egyének tömeges kivégzéseket hajtottak végre és ily módon
összesen kb. 3309 polgári egyént, köztük 141 gyermeket, valamint
196 elaggott férfit és nőt gyilkoltak meg, ekként pedig a jogrend biztosítása helyett, a karhatalmi erőket a felsőbbség utasításaival ellentétben törvényes rendelkezésüktől elvonták és ellenkező célokra, vagyis a már említett rendkívül súlyos bűncselekmények elkövetésére
használták fel és ugyanakkor eme tevékenységük eredményének ismeretében, az alárendelt fegyveres karhatalmi erők figyelmét a Magyar
Királyi honvédség és csendőrség hátrányára megrendítették. Továbbá
az az alatt keletkezett jogsérelmek kivizsgálását és a tettesek felelősségre
vonása iránti intézkedések megtételét szándékosan elmulasztották.
ezen cselekményeikkel Délvidéken a honvédséggel és a csendőrséggel
szemben bizalmatlanságot, ellenszenvet és gyűlöletet ébresztettek, továbbá a hadsereg törvénytiszteletébe és igazságérzetébe vetett hitet
megingatták, fennkölt szellemét és tekintélyét aláásták, Délvidék lakosságának nagy részét a Magyar államhoz való őszinte visszatérés és
ragaszkodás gondolatától eltántorították, egyben Magyarország ellen
felhasználható hathatós propaganda anyagot szolgáltattak és a még
ingadozó Délvidékieket is ellenségeinek táborába hajtották, miáltal a
Magyar állam fegyveres erejének hátrányt, ellenségének pedig előnyt
okozott.”99
A hivatkozott ítélet dr. Képíró sándor terhére rója a Máriássy testvérek elhurcoltatását, akikről a szomszédok azt állították, hogy a Délvidékre bevonuló magyar katonákra lőttek, és a testvérekért kezességet
vállaló rokonuk (sógoruk), Kárpáti János újvidéki rendőr tiszthelyettes
kérésének ellenére őket nem engedte szabadon. Továbbá egy fegyverhasználatot, amelyet nem vizsgáltatott ki.100
A hivatkozott ítélet egyébként azt állapította meg, hogy a házakban
és lakásokban megölt személyeket, így például
– steinberger Dezső kereskedőt és steinberger Dezsőnét a Móra Ferenc u. 20. szám alatti lakásában,
– scheer Ferenc kereskedőt a rákóczi u. 102. szám alatti házában,
– iritz Mórné sz. Weisz ilonát a rákóczi u. 40. szám alatti lakásában
ismeretlen honvéd és csendőr egyének ölték meg.
A felsoroltak kivégzését a csendőr, illetve honvéd egyének lőfegyverrel hajtották végre. iritz Mórnéhoz a lakás átkutatása során az egyik
járőrtárs visszatért és az ágyban lőtte agyon.
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V./

A Magyar Királyi honvédvezérkar Főnök Bíróságának a h.
448/43/118. számú jogerős ítéletét – semmisségi panasz, vagy semmisségi panasz a jogegység érdekében – használt perorvoslati eljárásban
megtámadták, amely alapján a legfelsőbb honvéd Törvényszék 1944.
április 26.-i hatállyal az i. 339/1944. számú ítéletével az első fokon hozott bírósági ítéletet megsemmisítette és az ügyet a vezérkarfőnöknek,
mint illetékes parancsnoknak áttenni rendelte, aki diszkrecionális jogkörében nem rendelt el perújrafelvételt, azaz új bírósági eljárást.
1944. május 25-én kelt 40.116/eln.fbü. verzérkari főnök rendelete
alapján az ítéletben elmarasztalt mind a 11 csendőrtiszt visszahelyezésre került az 1944 február 18. napján – a marasztaló első fokú ítélet
jogerőre emelkedése napján – viselt rendfokozatba.

VI./

Dr. Képíró sándor v. csendőrszázados nem szenved elmebetegségben,
gyengeelméjűségben, öregkori szellemi leépülésben vagy tudatzavarban, személyi adottságai normál variánsnak megfelel. Jelenlegi állapotában képes a kívülről érkező információk befogadására, megértésére,
azok értelmezésére.
-o-o-o-o-o-

A Magyar Királyi Honvédvezérkar Főnöke Bíróságának
H. 448/43/118. számú ítéletéről
I.

A vádhatóság a fenti hivatkozási számú ítéletet hiteles közokiratnak
minősítette, amely ennélfogva a jelen vád tárgyát képező büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználható, álláspontja szerint. ezen jogi álláspontjának megfelelően a vádhatóság a vádirati tényállás bevezető részét,
valamint a vádirat i/1-2. pontokban megállapított terhelő tényállást
lényegében ezen ítélet megállapításaira alapította.
A védelem már a tárgyalás előkészítő szakaszában írásban benyújtott
észrevételében a nyomozati iratok között elfekvő fenti hivatkozási
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számú ítéletet, mint iratot „mind alaki, mind tartalmi szempontból”
súlyosan fogyatékosnak minősítette, mely iratnak nemcsak eredetijét,
hanem másolatként való hitelességét, ezáltal az ítéletben foglalt ténymegállapítások pontosságát és hitelességét is vitatta, illetve tagadta.
A vádhatóság által beszerzett és a nyomozati iratok között 93. naplószámtól 333. naplószámig elfekvő, h. 448/43/118. számú ítéletet a
bíróság – a védelem észrevételével egyetértve – ugyancsak aggályosnak
és ezáltal nem hitelesnek tekintette, mivel az „ítélet” utolsó, záradékot
tartalmazó oldala hiányzott, azaz nem volt fellelhető a nyomozati iratok között az az oldal, amely a keltezés helyét, idejét (dátumot), az aláírásokat (eljáró tanácsvezető bíró és jegyzőkönyvvezető nevét), a jogerősítő záradékot (dátumot), és a jogerősítő záradékot aláíró személy
nevét tartalmazza.
A fentiekre figyelemmel a bíróság beszerezte a Fővárosi Bíróság
9.Beü. 969/2006. számú aktában faxmásolatban elfekvő ítéletet.
A bíróság a két „ítélet” egybevetése alapján megállapította, hogy
azok alakilag és tartalmilag lényegében egyezőek, ugyanakkor a bíróság
által beszerzett „ítélet” utolsó, 123. oldalán a névaláírások „s.k.” jelzéssel kerültek feltüntetésre, amit a bíróság ugyancsak aggályosnak talált,
mivel az ilyen módon kiadott ítéletkiadmány esetében – mind a korabeli,
mind a jelenlegi bírósági ügyviteli szabályzat értelmében – azt „A kiadmány hiteléül” felirattal, aláírással (általában bírósági irodavezető,
vagy bírósági tisztviselő) és eredeti bélyegzőlenyomattal kell ellátni,
melyek az ítéletről hiányoztak nem beszélve a tanácsvezető bíró (dr.
Babós) nevének az elírásáról és arról, hogy az ítélet első oldalán az utolsó tárgyalási napként 1942. január 24.-e, míg az „ítélet” utolsó oldalán
1942. január 22.-e volt feltüntetve.
A bíróság által szakértőként kirendelt dr. Zinner Tibor jogtörténész
a rendelkezésre álló „ítéletekkel” kapcsolatos aggályait az írásban előterjesztett szakértő véleményében taxatíve sorolta fel, megállapítva,
hogy az eredeti ítélet holléte nem állapítható meg, feltételezése szerint
az ítélet egy-egy kiadmánya szerbia és Montenegro Köztársaságban
két helyen, Belgrádban, az ottani országos levéltárban, és/vagy a vajdaságban, a novi sadon lévő levéltárban lelhető fel.
A szakértői vélemény szerint: összegzésképp a jelzet ítéletekről az
állapítható meg, hogy a 123 oldalas, előbb magyar nyelvről szerb nyelvre, majd abból a változatból ismét magyar nyelvre fordított „ítélet” –
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egybevetve a szakértő által másolatban csatolt korabeli hadbírósági ítéletekkel küllemében, tartalmában azokkal rokonítható, jogi, s a katonai
terminológiája elfogadható, a jelzett aggályok ellenére korhűnek tekinthető.101
A szakértői vélemény megállapítására figyelemmel a bírósági tárgyaláson sem a vádhatóság, sem a védelem nem kérte a szakértő által
jelzett levéltárak bírósági megkeresését a Magyar Királyi honvédvezérkar Bíróságának h. 448/43/118. számú ítélet hiteles kiadmányának
beszerzését, ezért a bíróság a tárgyaláson ismertetéssel, illetve különösen dr. Képíró sándor volt csendőrszázadosra vonatkozóan szó szerinti
felolvasással a bizonyítás anyagává tette a nyomozati iratok 93–333.
oldalak között elfekvő ítéletet, és a hozzá kapcsolódó „Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban” címet viselő – feltehetően összefoglalószerűen, vagy jegyzetszerűen írt – korabeli tárgyalási jegyzőkönyvet.102
A bírósági tárgyaláson – az „ítélet”-tel kapcsolatban – elhangzott
szakértői véleményre figyelemmel megjelent a hvG 2011. június
11./23. számában a Magyarországi Zsidó hitközségek szövetsége elnökétől származóan egy cikk. A cikk azt demonstrálta, hogy a közösség
birtokában is feltalálható a szakértő által keresett és nem talált ítélet
hiteles másolata, vagy kiadmánya (lásd bírósági iratoknál becsatolt
hvG újságot), ezért a bíróság megkereste a Magyarországi Zsidó hitközségek szövetsége elnökét annak tisztázására, hogy a Magyar Királyi
honvédvezérkari Főnök Bíróságának az ítélete mikor és milyen körülmények között került a Közösséghez, illetve a birtokukban lévő ítélet
megküldése végett.
A bíróság megkeresésére a Közösség elnöke faxon küldte meg a birtokában lévő, 218. oldalas ítéletet, amelyről a bíróság megállapította,
hogy az ítélet az eredeti ítéletről készült fénymásolat, mivel ezen ítélet
utolsó oldalán olvasható az eljárt tanácsvezető bíró, dr. Babós József
hb. ezredes, a tárgyalási jegyzőkönyvet vezető személy, dr. Jolsvay Alajos hb. főhadnagy, és a jogerősítő záradékot aláíró vitéz szombathelyi
Ferenc vezérezredes vezérkari főnök saját kezű névaláírása. A bíróság
megállapította, hogy a nyomozati iratok között elfekvő 123. oldalas,
és a Közösség által megküldött 218. oldalas ítéletek lényegében tartalmilag azonosak, az oldalszámai közötti eltérés nem tartalmi hiányosságra, hanem gépelési technikai okra, nevezetesen a sorok közötti távolságra vezethető vissza.
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Tekintettel arra, hogy a bíróság nem rendelkezik az eredeti ítélet, illetve annak hitelesített kiadmányi példányával, ezért a bíróság a rendelkezésére álló „ítéletek” egyikét sem tekintette hiteles ítéletnek, ezáltal azokat hiteles közokiratnak.

II.

A bíróság előrebocsátja, hogy az eljárás során sem dr. Képíró sándor
volt csendőrszázados, sem a védő nem vitatta azt, hogy dr. Képíró sándor volt csendőrszázadost a Magyar Királyi honvédvezérkar Főnökének Bírósága az 1944. január (helyesen) 24-én kelt és 1944. február
18-án jogerőre emelkedett, h. 448/43/118. számú ítéletében, mint
Xiii. r. vádlottat, bűnösnek mondta ki az 1930. évi iii. tc. 59. szakasz
első bekezdésébe ütköző hűtlenség bűntettében, amiért 10 évi szabadságvesztésre, 10 évi hivatalvesztésre, és politikai jogok felfüggesztésére,
valamint lefokozásra ítélte.
A Fővárosi Főügyészség 2007. március 06. napján kelt (lásd nyomozati
iratok 5. oldal) dr. Képíró sándor volt csendőrszázados ellen azután
rendelt el nyomozást, miután a Fővárosi Bíróság a 2007. február 19-én
kelt és 2007. május 01. napján jogerőre emelkedett 9.Beü. 969/2006/23.
számú végzésében dr. efraim Zuroff, a simon Wiesenthal Központ igazgatójának kezdeményezése ellenére megállapította, hogy dr. Képíró
sándor terhelt vonatkozásában a Magyar Királyi honvédvezérkar Főnökének Bírósága, mint ítélőbíróság által az 1944. február 18. napján
jogerőre emelkedett, Br. 448/1943/118. számú ítéletével kiszabott 10
évi fegyházbüntetés végrehajthatatlan, mivel a végzés megállapítása
szerint „dr. Képíró Sándorral szemben kedvező eredményű újra felvett
katonai bűnvádi eljárást folytattak le, vagy a jogegység érdekében használt
semmisségi panasz folytán hoztak új ítéletet”.103
A bíróság a végzésében megállapított jogi következtetést prof. dr.
szakály sándor történész azon szakértői véleményére alapította, miszerint a honvédségi Közlöny 1944. május 24-i számában104 megjelent,
hogy a Magyar Királyi honvédvezérkar Főnökének Bírósága által elmarasztalt 11 főt – köztük dr. Képíró Sándor csendőrszázadost is –
1944. május 25-én az A-46. Bü. Szab. 45.§-a alapján lefolytatott eljárás
eredményeként 1944. február 18. napjával (ezen a napon vált jogerőssé
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elmarasztalásuk és fosztották meg őket rangjuktól) rendfokozatukba viszszahelyezésre, majd valamennyien a Csendőrségnél ismételten beosztásba
kerültek.
Tekintettel arra, hogy a 9.Beü. 969/2006. számú ügyben – korábbi bírósági iratok hiányában – nem lehetett kategorikusan megállapítani a
h. 448/43/118. számú ítélet jogi sorsát, ezért a bíróság fenti hivatkozási
számú végzését az ügyben érintett érdekeltek eltérő módon értékelték.
A simon Wiesenthal Központ jogi képviselője a 2007. november
12-én a Budapesti nyomozó Ügyészségnek írt beadványában hivatkozik a Fővárosi Bíróság végzésére, melyben az eljáró bíróság a h. 448/43.
számú „ítéletmásolatot” közokiratnak tekintette, majd további hivatkozása szerint ezen ítéletben dr. Képíró Sándort jogerősen elítélték, majd az
ítéletet megsemmisítették, vagyis ügye nem tekinthető ítélt dolognak”. 105
A Budapesti Központi Kerületi Bíróság 2009. szeptember 14-én kelt,
nem jogerős dr. Képíró sándor előzetes letartóztatása elrendelésére irányuló ügyészi indítványt elutasítva – többek között – a Fővárosi Bíróság 9.Beü. 9696/2006. számú végzésére hivatkozva megállapítja,
hogy „a gyanúsítottal szemben a Be. 6.§ (3) bekezdés d./ pont és a
190.§ (1) bekezdés h./ pontja értelmében – mivel a cselekményt jogerősen már elbírálták – a büntetőeljárás, illetve a nyomozás megszüntetésének van helye.106
A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság a 2009. szeptember
30-án kelt, 30.Bnf. 2214/2009. számú végzésében az első fokú bíróság
végzését azzal a módosítással hagyta jóvá, hogy „A Magyar Királyi honvéd vezérkar Főnökének Bírósága a Br. 448/1943/118. számú ítéletét
utóbb ismeretlen eljárás keretében megsemmisítették. Arra adat nem
volt fellelhető, hogy rendkívüli perorvoslati eljárásban semmisítették
volna meg az ítéletet. Az 1944. év május hó 31. napján megjelent 24. számú honvédségi Közlöny alapján arra van adat, hogy a Magyar Királyi
honvéd vezérkar Főnöke a Kormányzó Úr ő Főméltósága által reá
ruházott hatáskörben dr. Képíró sándor csendőrszázados107 az A-46.
Becsületügyi szabályzat 45.§ alapján lefolytatott eljárás eredményeként
1944. év február hó 18. napjával rendfokozatába visszahelyezte. Valószínű erre a rehabilitációra az akkori történelmi helyzet ad magyarázatot,
de nem a bírósági eljárás feladata a történelem elemzése, értékelése.
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Tekintettel arra, hogy magát az ítéletet semmisítették meg, az abban
foglalt tényállást nem lehet ítélt dolognak tekinteni”.108
A védelem még a nyomozás során, 2010. február 15-én kelt beadványában, hivatkozva a védencével szemben 2009. szeptember 14-én közölt gyanúsítotti tényállás, és a h. 448/43/118. számú ítéletnek dr.
Képíró sándor Xiii. r. vádlottra vonatkozóan megállapított tényállás
azonosságára, és jogerős elítélésére, indítványozva a Be. 190.§ (1) bekezdés a./ pontjában, és a Be. 6.§ (3) bekezdés a./ pontjában írtaknak
megfelelően a nyomozás megszüntetését.109
A Fővárosi Főügyészség a 2010. március 24-én kelt nÜ. 5259/2007/27.
számú határozatával a védő által felvetett fenti jogkérdéssel érdemben
nem foglalkozott.
A védő már a tárgyalás előkészítő szakaszában, 2011. április 06. napján írásban benyújtott indítványában, illetve a bírósági tárgyaláson a
perbeszédében ismételten indítványozta a dr. Képíró sándor volt csendőrszázadossal szemben indult büntetőeljárás megszüntetését.110
A jelen ügyben – fentiekre figyelemmel – alapvető kérdés annak
megállapítása bírósági tárgyaláson felvett bizonyítás során, hogy mi
lett a végső sorsa a H. 448/43/118. számú bírósági ítéletnek.
A bíróság által kirendelt jogtörténész szakértő a hadtörténeti intézet és levéltárban őrzött és a legfelsőbb honvéd Törvényszék 1944.
évből származó iratainak, illetve az „1944 P lajstrom” feliratot viselő
névmutatóból megállapította, hogy oda érkezett egy akta
– 1944. április 25-én, amit
– „I. 399/1944” szám alatt iktattak,
– az első fokú bíróság megjelölésénél: „VKF bír I. 24 Hb. 448/3”
(vagyis, mint azt korábban jeleztük az ítéletet nem 1944. január 22-én,
hanem január 24-én hirdették ki, mert az volt az utolsó tárgyalási nap)
megjelölést tették, ami tartalmazta még a vádlottak nevét és az elmarasztalás jogalapját: „Feketehalmy-Czeydner Ferenc és társai Élt. 59.§”.
– A további rovatokat – pl. az újrafelvétel elrendelése, az indítvány
elutasítása, felmentés, enyhébb büntetés, perorvoslat visszavonása –
nem töltötték ki, kivéve az utolsót, ahol azt írták be, hogy „az ítélet
feloldatott és az ügy a vkf. mint ill. pk.-hoz tétetett át IV. 26”.
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Az iktatókönyvi bejegyzésből nem derül ki, hogy a Magyar Királyi
legfelsőbb honvéd Törvényszék ítéletét a honvédség katonai bűnvádi
perrendtartásáról elfogadott 1912. évi XXXiii. tcz. iv. czím „semmisségi panasz a jogegység érdekében” 357–379.§ vagy a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről elfogadott 1930. évi iii. tc. „a semmisségi panasz tekintetében” a 34–37.§-ai közül melyik alapján hozta
meg a honvédelemről alkotott 1939. évi ii. tc. kivételes hatalomról
szóló paragrafusai hatálya idején.111
Az 1912. évi XXXiii. tc. 357.§ értelmében semmisségi panasznak a
hadosztály bíróságok első fokú ítélete ellen van helye.
A 358.§ szerint semmisségi okok:
„1./ ha a haditörvényszék nem volt kellőképpen alaktva112, ha nem
volt az egész tárgyaláson valamennyi bíró jelen, ha az ítélethozásban a
törvény szerint kizárt vagy idejekorán és jogosan kifogásolt bíró vett
részt;
2./ ha a főtárgyalást kötelező védelem esetében a védőnek, vagy ha
bármely esetben oly más egyénnek jelenléte nélkül tartották meg, a
kinek jelenléte a törvény szerint feltétlenül szükséges;
3./ ha oly szabály sértetett meg vagy mellőztetett, a melynek megtartását a törvény kifejezetten semmisség terhe alatt rendeli, vagy ha a
főtárgyaláson a perorvoslatot használónak ellenzése daczára oly megállapításról vagy oly nyomozó cselekményről szóló iratot olvastak fel,
a mely a törvény szerint semmis;
4./ ha a főtárgyaláson a perorvoslatot használónak valamely indítványa fölött határozat nem hozatott, vagy ha az indítványa ellenére hozott közbeszóló határozattal oly törvények vagy az eljárás oly alapelvei
lettek mellőzve vagy helytelenül alkalmazva, a melynek figyelembe vétele a bűnvádi üldözést és a védelmet biztosító eljárás lényegéhez tartozik, vagy ha az elnöknek valamely intézkedése a védelmet a határozathozásra nézve lényeges irányban törvényellenesen korlátolta;
5./ ha a haditörvényszék határozatának döntő tényekre (307.§ 6. és 7.
pontja és 308.§ 1-6. pontjai) vonatkozó része érthetetlen, hiányos vagy
önmagának ellenmondó, vagy ha e résznek indokolása hiányzik, vagy ha
az indokolásnak az ügyiratok közt levő okiratok tartalmára vagy a bírósági
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vallomásokra vonatkozó adatai magukkal az okiratokkal vagy a kihallgatási és az ülési jegyzőkönyvekkel lényeges ellentmondásban vannak;
6./ ha a haditörvényszék saját tárgyi illetékességét helytelenül állapította meg, vagy a saját illetéktelenségét helytelenül mondotta ki;
7./ ha az ítélet a vádat teljesen nem bírálja el, vagy
8./ ha az ítélet a vádon a 302.§ rendelkezéseinek ellenére túlment;
9./ ha az ítélet törvényt, jogi alapelvet, katonai szolgálati utasítást
vagy katonai szolgálati alapelvet megsértett vagy helytelenül alkalmazott abban a kérdésben:
a./ vajjon a vádlott terhére rótt tett bűntettet, vétséget vagy más, a
honvéd bíróságok illetékessége alá tartozó bűncselekményt képez-e,
b./ vajjon forognak-e fenn oly körülmények, a melyek következtében a cselekmény büntethetősége ki van zárva vagy megszűnt, vagy üldözhetősége ki van zárva,
c./ vajjon a szükséges vád vagy az illetékes parancsnoknak a vád emelésére szükséges utasítása hiányzik-e;
10./ ha az ítélet alapjául szolgáló tett valamely törvénynek, jogi alapelvnek, katonai szolgálati utasításnak vagy katonai szolgálati alapelvnek
helytelen magyarázása folytán olyan büntető rendelkezés alá vonatott,
mely rá nem alkalmazható;
11./ ha a haditörvényszék a büntetés kiszabásánál büntető hatalmát,
vagy a büntetési tételnek a katonai büntetőjogban kifejezetten megjelölt sulyositó vagy enyhitő körülményekkel vont határait, vagy a büntetés átváltoztatására vagy enyhitésére vonatkozó jogának korlátait átlépte, vagy a 379.§ 3. bekezdésében és a 400.§ 4. bekezdésének
rendelkezéseit megsértette vagy helytelenül alkalmazta.”
A Királyi Kúria a semmisségi panasz tárgyában ötféle határozatot hozhat:
a./ a semmisségi panaszt azonnal visszautasítja (364.§)
b./ ha visszautasítására nincs ok, de a semmisségi panasz alaptalan,
azt elutasítja (371.§)
c./ alaki semmisségi ok megállapítása esetén az alsó bíróság eljárását,
esetleg csak az ítéletet végzéssel feloldja, megsemmisíti, és az eljárt bíróságot új eljárásra, illetve ítélethozatalra utasítja (371.§ 1., 3. pont)
d./ ha a büntetőtörvény megfelelő rendelkezésének alkalmazása
olyan körülmény megállapításától függ, amelyet az eljárt bíróság mellőzött, s ezt a tényállást a Kúria nem pótolhatja: a Kúria az ítéletet vég267
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zéssel megsemmisíti, és új eljárást rendel el, melyet az eljáró bíróságra
bíz (371.§ 4. pont második mondat)
e./ ha anyagi semmisségi ok forog fenn és az alsó bíróság ténymegállapítása kielégítő vagy a Kúria az alsó bíróság megállapítását helyesbítette,
az a törvénysértő bírósági ítéletet egészében vagy részben megsemmisíti,
és a törvénynek megfelelő ítéletet hoz. (371.§ 4. pont első mondat).
365.§ szerint „A legfelsőbb honvéd törvényszék a vádlott javára
emelt semmisségi panasz fölött zárt ülésben tartott tanácskozás alkalmával a semmisségi panasznak a honvéd koronaügyész beleegyezésével
azonnal helyt adhat, ha kiderül, hogy uj főtárgyalás tartása elkerülhetetlen, annak pedig, hogy a legfelsőbb honvéd törvényszék az ügy érdemében határozzon, még nincs helye.
A zárt ülésben tartott tanácskozáson el lehet továbbá rendelni, hogy
az állítólagos alaki sérelem felől ténybeli felvilágosítások szereztessenek be.”
A hivatkozott törvény 376.§-a értelmében semmisségi panasznak a
jogegység érdekében van helye, „ha a honvéd koronaügyész a dandárés a hadosztálybíróságoknak mindazok ellen a jogerős ítéletei ellen, a
melyek a törvény megsértésén vagy helytelen alkalmazásán alapulnak,
továbbá e bíróságoknak minden törvényellenes végzése vagy intézkedése ellen, a mely tudomására jut, a honvédelmi miniszter meghagyásából a jogegység érdekében bármikor, még pedig abban az esetbe is
élhet semmisségi panasszal, ha a törvényes határidőn belül a semmisségi
panasz perorvoslatát senki sem vette igénybe.
Az illetékes parancsnokok kötelesek azokat az eseteket, a melyeket
ily semmisségi panaszra alkalmasnak tartanak, a honvédelmi miniszternek bejelenteni.”
A perorvoslat alapján a legfelsőbb honvéd Törvényszék, ha azt alaposnak találja
– kimondja, hogy megtámadott határozat vagy intézkedés a törvényt megsértette, ellenkező esetben
– a perorvoslatot elutasítja,
– ha a vádlott a törvény megsértésével büntetésre volt elítélve, a legfelsőbb honvéd Törvényszék őt felmentheti vagy büntetését enyhítheti,
– hatáskör hiánya esetében az ítéletet feloldja, megsemmisíti, és az
ügyet az illetékes bírósághoz utalja (378.§).
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A két perorvoslatra vonatkozó közös rendelkezés a 379.§ szerint „Az
a bíróság, amely elé az ügy a 365.§ 1. bekezdése, a 371.§ 1., 3. és 4. pontja
és a 378.§ 2. bekezdése értelmében új tárgyalás végett utasíttatik, az
eredeti vádat tartozik a tárgyalás alapjául venni, hacsak a legfelsőbb honvéd törvényszék mást nem rendelt.
A bíróság kötve van ahhoz a jogi felfogáshoz, a melyből a legfelsőbb
honvéd törvényszék határozatának meghozásánál kiindult.”
A bíróság megjegyzi, hogy a hivatkozott törvény mindkét perorvoslatnál használja a „feloldja” szót, míg „A Magyar Bűnvádi eljárási Jog
vázlata” című, 1933-ban Budapesten, Grill Károly Könyvkiadó vállalat, és dr. Bursics Zoltán ügyvéd által írt vázlatban a „feloldani” szó helyett mindenütt a „megsemmisítés” kifejezés kerül használatra.113
A Magyar Királyi honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség részére
kiadott A-46. Becsületügyi szabályzat 42.§-a rendelkezik az „Újrafelvételi eljárás”-ról, ami nem azonos a rendfokozat visszaadási eljárással.
A hivatkozott jogszabály a következő rendelkezéseket tartalmazza:
„1. A már jogerősen befejezett bü. eljárás újrafelvételének akkor van
helye, ha az alapeljárás során ismeretlen, utólag felmerült körülményekből, illetőleg bizonyítékokból arra lehet következtetni, hogy a határozat
téves adatok alapján jött létre, ennélfogva az helytállónak és igazságosnak nem tekinthető.
Az újrafelvételi eljárást mind az eljárás alatt álló javára, ind annak
hátrányára el lehet rendelni.
2. Ugyancsak újrafelvételnek van helye akkor is, ha a m. kir. honvéd
vezérkar főnöke (csendőrség felügyelője) az alapeljárás irataiból jut arra
a meggyőződésre, hogy a határozatot az ítélkező bü. szerv tagjainak
tévedése folytán nem lehet helytállónak és igazságosnak elfogadni.
3. Az 1. pont alapján az újrafelvételt mind az érdekelt (védője, képviselője), mind az eljárásban közreműködött bármely parancsnok kezdeményezheti. A kérelmet, amelyben határozottan meg kell jelölni
mindazokat az okokat, körülményeket és bizonyítékokat, amelyek az
újrafelvétel elrendelésére alkalmasnak látszanak, döntésre ahhoz a parancsnokhoz kell előterjeszteni, aki a becsületügyben a jóváhagyásra
hivatott parancsnok (7.§ 2. p.) jogait gyakorolta.
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4. A 3. pontban említett parancsnok – szükség esetén valamely bü.
választmány véleményének meghallgatása után, amely azonban a tényfelderítő eljárást vagy kiegészítő tényfelderítő eljárást végzett bü. választmány nem lehet, – dönt afelől, vajjon az újrafelvételi eljárást elrendeli-e, vagy sem, döntését az érdekelttel közli és arról az e tárgyban
keletkezett iratok előterjesztése mellett a m. kir. honvéd vezérkar főnökének is jelentést tesz.
5. ha a 3. pont szerint döntésre hivatott parancsnok az újrafelvételt
elrendeli, akkor az újrafelvett eljárás során a jogosult parancsnok jogait
ő maga gyakorolja.
Abban az esetben, ha a z újrafelvételt a m. kir. honvéd vezérkar főnöke a 2. pont alapján rendeli el, akkor főtiszti és törzstiszti ügyekben
egyuttal atekintetben is intézkedik, vajjon az újrafelvett eljárásban a
jogosult parancsnok jogait ő maga kívánja-e gyakorolni, avagy az ügyet
egy más, jóváhagyásra hivatott parancsnoki jogkörrel felruházott parancsnok (7.§ 2. p.) bü. jogosultságába utalja-e.
6. Az újrafelvett eljárásban azok a bü. szervek, amelyek az alapeljárásban közreműködtek, részt nem vehetnek. egyébként az újrafelvételi
eljárást az alapeljárásra fennálló szabályok szerint kell lefolytatni, annak
során azonban az esetleg módosult tényállás tekintetében is legalább a
tisztigyűlés határozatát be kell szerezni. A tisztigyűlés határozatának
és az esetleg egybehívott bü. tanács véghatározatának alapjául az újonnan lefolytatott tényfelderítő eljárás eredménye szolgál.
7. Az újrafelvételi eljárásban a jóváhagyásra hivatott parancsnok jogait minden ügyben a m. kir. honvéd vezérkar főnöke gyakorolja.
ha az újrafelvételi eljárás eredménye eltér az alapeljárás eredményétől,
a hozott új határozat hatályba-léptetésével egyidejűleg a m. kir. honvéd
vezérkar főnöke az alapeljárás során hozott határozatot megsemmisíti.
A 45.§ rendelkezik „Az újrafelvett katonai bűnvádi eljárás”-ról.
eszerint:
„1. ha a katonai bűnvádi eljárás újrafelvétele során, vagy a jogegység
érdekében használt semmiségi panasz folytán a honvédbíróság olyan
jogerős ítéletet (végzést), vagy a bűnvádi üldözés elrendelésére hivatott
illetékes parancsnok olyan jogerős határozatot hozott, amellyel a korábbi ítéletben tiszt, (tábori lelkész, honvéd tisztviselő, tisztjelölt, vagy
honvéd tisztviselőjelölt) ellen kimondott rangvesztés mellőztetett, a hon270
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védelmi miniszter mindenekelőtt megállapítja, hogy nem forog-e fenn
olyan törvényi ok (így elsősorban a magyar állampolgárságnak időközben történt 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 (tábori lelkészi stb.) 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,
mint az ennek okából esetleg megszakított, vagy a korábbi ítéletben
kimondott rangvesztés következtében abbanhagyott becsületügyi (fegyelmi bizottsági) eljárás tárgyát képezett, mind a rangvesztésre szólt
ítélet végrehajtása óta tanúsított, illetőleg e szabályzat 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 csorbítás nélkül előbb viselt
tiszti (tábori lelkészi, stb.) rendfokozatába visszahelyezhető-e vagy sem.”
A 24. számú honvédségi Közlöny (1944. május 31.) a következőket
tartalmazza:
„Tiszti rendfokozatba visszahelyezés:
Báthory Géza (1893. szabadka – Proske Anna) cső. alez.,
Gaál lajos (1895. Kőröstarkány – Falböck lujza) cső. alez.,
Fóty Ferenc (1899. Ujvidék – nagy ilona) ny. áll. cső. alez.,
horkay József (1895. Temesrékás – rajdl Borbála) cső. alez.,
stépán lajos (1913. Ungvár – Kiss Jolán) cső. százados,
dr. Kun imre (1910. Füzesgyarmat – Fodor Zsuzsanna) cső. szds.,
dr. Csáky József (1912. Mezőtur – Papp Mária) cső. szds.,
Budur Károly (1914. hódegyháza – schwartzer D. Anna) cső. százados,
dr. Kacskovics Balázs (1915. Balassagyarmat – szakácsi Csorba
Gabriella) cső. szds.,
dr. Képíró Sándor (1914. Sarkad – Kovács Rozália) cső. százados és
Gerencséry Mihály (1918. Budapest – Tompa Julianna) cső. főhadnagyot az A-46. Bü. Szab. 45.§-a alapján lefolytatott eljárás eredményeként
1944. évi február hó 18. napjával rendfokozatukba visszahelyezem.
(rendelet száma: 40.116/eln. fbü. – 1944. évi május hó 25-én)”
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A 28. számú honvédségi Közlöny (1944. június 28.) „áthelyezések,
Beosztások” címszó alatt a következőket tartalmazza:
„A Magyar Királyi Csendőrség csapattiszti állományában a Magyar
Királyi belügyminiszter úrral egyetértésben az alábbi személyi változásokat rendelem el. áthelyezem 1944. június 15.-ével: Képíró Sándor századost a szegedi V. kerület kiskunhalasi szárnyának parancsnokát Kiskunhalasról, századparancsnoki minőségben, a miskolci VII. kerület miskolci gyalog
tanszázadához Miskolcra. A 115.943/eln. 20. – 1943. számú rendeletemmel elrendelt tartós vezénylését egyidejűleg megszüntetem. Új beosztásába
csak a 104.320/eln. 20. – 1944. számú rendeletemmel elrendelt ideiglenes
vezényeltetésének megszűnése után vonul be.”
itt kell röviden említést tenni az 1912. évi XXXiii. törvénnyel megalkotott önálló magyar Katonai bűnvádi perrendtartásról, amelynek
jellemzője volt, hogy „Külön teljes eljárási kódexben szabályozta a katonai büntetőeljárást, éspedig a békebeli, a hadrakelt seregbeli és a rögtönítélő eljárást. A vád urává nem az ügyészt, hanem a terhelt magasabb parancsnokát tette, akit az egész büntető eljárásra kiterjedő
érdemi döntések jogával ruházott fel. Így az ügyésznek ő adott parancsot az eljárás megindítására és megszüntetésére, a vizsgálati fogság elrendelésére, a szabadlábra helyezésre, a vádemelésre, a jogerős ítélet
végrehajtására, a büntetés elhalasztására és félbeszakítására, perorvoslatok használására és visszavonására stb.
A bíróság illetékességének alapja ehhez képest a terhelt személyi alárendeltségéhez igazodott, mert elve volt, hogy a katona az „illetékes
parancsnokának” minden tekintetben, tehát büntető ügyében is alá van
rendelve. Az előkészítő eljárást két részre: az előzetes megállapítások
és a nyomozó eljárás szakára osztotta. Bizonyos ügyekben a nyomozás
keresztülvitelét a vizsgálóbíróra bízta.
A bírósági rendszer felépítése: dandárbíróságok, hadosztálybíróságok, legfelsőbb honvéd törvényszék.”114
A dandár-, és hadosztálybíróságok mellett a Magyar Királyi honvédvezérkari főnök bíróságát az 1941. október 30. napján hatályba lépő
„a honvéd büntetőbíráskodásban a hűtlenség bűntettének üldözésére
vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról” szóló 1941. évi 7.650
M.e. számú rendelet hozta létre. A rendelet 1.§-a szerint: „Az 1930:iii.
t.-c. 59.§-ában meghatározott bűntett esetében, úgyszintén az ily cse272
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lekmény útján elkövetett szigorúbban büntetendő cselekmény miatt a
bűnvádi üldözés elrendelésére illetékes parancsnok jogait kizárólag
a m. kir. honvéd vezérkar főnöke gyakorolja.”
A fenti hivatkozott jogszabályok és bizonyítékok alapján a bíróság a
következőket állapította meg:
1./ A Magyar Királyi honvédvezérkar Főnöke Bíróságának 1944.
január 24. napján kelt és 1944. február 18. napján jogerőre emelkedett,
h. 448/1943/118. számú ítéletében az 1930. évi iii. tc. 59. szakasz
(1) bekezdés 1. és 3. pontjai szerint minősülő hűtlenség bűntette miatt
elmarasztalt 11 csendőrtiszt tekintetében a jogerős ítélettel szemben a
Magyar Királyi honvédség vezérkari főnöke, vagy a Csendőrség főfelügyelője, mint illetékes parancsnok A-46. Becsületügyi szabályzat
42.§-a értelmében újrafelvételi eljárást kezdeményezett;
2./ Az újrafelvételi eljárás alapján a koronaügyész által – semmisségi
panasz, vagy semmisségi panasz a jogegység érdekében – benyújtott jogorvoslat alapján a legfelsőbb honvéd Törvényszék i.344/1944. számú
határozatával a vezérkarfőnök bíróságának az 1944. január 24-én kelt,
h. 448/1943. számú ítéletet „feloldatott” és az ügyet a vezérkarfőnökhöz, mint illetékes parancsnokhoz áttenni rendelte 1944. április 26-án.
3./ A legfelsőbb honvéd Törvényszék 2. pontjában írt jogi aktusával az első fokú ítélet megsemmisítésre került, az ügy visszakerült az
ügy urához, a vezérkarfőnökéhez. A vezérkarfőnök diszkrecionális jogkörében nem kezdeményezett bírósági újrafelvételi eljárást, hanem
4./ az A-46. Becsületügyi szabályzat 45.§-a alapján a h.448/1943/
118. számú ítéletben elmarasztalt 11 csendőrtiszt tekintetében lefolytatott ún. újrafelvételi eljárásban mindannyian visszakapták – az elítéléskor – 1944. február 18. napján viselt rendfokozatukat, majd ismételten állományba kerültek.
5./ Az tény, hogy a bizonyítási eljárás során – a legfelsőbb honvéd
Törvényszék ítéletének hiánya, és az iktatókönyv hiányos kitöltöttsége
miatt – nem lehet megállapítani azt, hogy a legfelsőbb honvéd Törvényszék a két perorvoslati lehetőség közül a semmisségi panasz, vagy
a jogegység érdekében használt perorvoslat alapján járt el, és az első
fokú ítélet megsemmisítése milyen törvénysértés, vagy semmisségi ok
alapján történt. A bíróság megjegyzi, hogy a két perorvoslat között a
lényeges különbség abban van, hogy a semmisségi panasz benyújtása
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határidőhöz van kötve, míg a jogegység érdekében benyújtott panasz
nincs határidőhöz kötve. A semmisségi panaszt a hadosztálybíróságok
első fokú ítélete ellen a törvényben taxatíve felsorolt okok alapján lehet
kezdeményezni, míg a jogegység érdekében panasszal lehet élni a dandár-, és a hadosztálybíróságoknak mindazon jogerős ítéletei ellen, melyek a törvény megsértésén vagy helytelen alkalmazásán alapulnak.

III.

A Magyar Királyi honvédvezérkar Főnöke Bíróságának h.
448/43/118. számú ítéleti tényállásának és a Budapesti nyomozó
ügyészség, nyom. 347/2007/i. számú vádirati tényállásának egybevetése alapján tényállás azonosság állapítható meg.
A h.448/43/118. számú ítéleti tényállás megállapítása szerint dr. Képíró sándor csendőrszázados a hűtlenség bűntettét azzal követte el, hogy
„mint a már említett vegyes csendőr és honvéd kutatójárőröket csoportonként irányítani, és ellenőrizni hivatott parancsnokok” egyike alárendeltjeit Délvidéken foganatosított karhatalmi műveletek alatt emberölésre, kegyetlenkedésre bujtotta fel, mely során a honvéd és csendőr
egyének tömeges kivégzéseket hajtottak végre, ilyen módon összesen
3309 polgári egyént gyilkoltak meg, illetve az ítélet dr. Képíró sándor
terhére rója még a Máriássy testvérek elhurcolását, és egy zsidó házaspárral szembeni fegyverhasználat kivizsgálásának az elmulasztását.115
A nyom. 347/2007. számú vádirati tényállás lényege szerint 1942.
január 21 és 23 között az Újvidéken végrehajtott razziába dr. Képíró
sándor volt csendőrszázados egy katonákból és csendőrökből álló kutatójárőr csoport (egy csoportba 10-12 járőr tartozott) parancsnokaként vett részt, akinek feladatát képezte a járőrök irányítása és ellenőrzése. Dr. Képíró sándor alárendeltjei 1942. január 23-án agyonlőtték
lakásukban a steinberger házaspárt, scheer Ferencet, és az ágyban
fekvő Weisz ilonát, illetve a járőrök által előállított Máriássy testvéreknek az elengedéséhez Kárpáti János rendőr tiszthelyettes rokon kérése
ellenére sem járult hozzá, miután a Máriássy testvéreket a leventeotthonba történt kísérés után kivégeztek. A vádirati tényállás további
megállapítása szerint dr. Képíró volt csendőrszázados nagy János honvéd főhadnaggyal együtt közreműködött, illetve részesévé vált további
30 személy kivégzésének.
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A két tényállás közötti különbség mindössze abban állapítható meg,
míg az ítéletben dr. Képíró sándor, az ügy Xiii. r. vádlottja csendőrtiszt-társaival együtt összesen 3309 polgári egyén megölésében (amely
megállapítás nyilvánvalóan dr. Képírónál nem igaz, ennek részletes
bírói kifejtését lásd később), addig a vádiratban 36 polgári személy törvénytelen kivégzésében vett részt.
valamennyi hazai büntetőeljárási kódex – így az 1896. évi XXXiii.
tc. 326.§, az 1951. évi iii. tv. 6.§-a, az 1973. évi i. tv. 13.§ d./ pont, és az
1998. évi XiX. tv. 6.§. d./ pontja – megfogalmazza a többszörös eljárás
tilalmát, vagyis büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha a terhelt cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a perújítás, vagy a felülvizsgálat (régebben törvényesség)
érdekében emelt jogorvoslat esetét. A többszörös eljárás tilalmának elve
azt a kötelezettséget rója az eljár nyomozóhatóságra, és a bíróságra, hogy
az eljárásuk minden szakaszában (a nyomozás megindításakor, a nyomozás ideje alatt, a tárgyalás előkészítése során, illetve tárgyalási szakban) vizsgálja annak fenn-, vagy fenn nem állását. A bíróság megjegyzi,
hogy a nyomozóhatóság ennek a kötelezettségének nem tett eleget, amikor a védelem ilyen irányú indítványára érdemben nem válaszolt.
A bírósági tárgyaláson felvett bizonyítás eredményére és a már részben a bíróság által történt ez irányú ténymegállapításra is figyelemmel
– a bíróság nem értett egyet a védelemnek azon jogi álláspontjával,
hogy a már hivatkozott 24. honvédségi Közlönyben közzétett, a „tiszti
rendfokozatba történő visszahelyezés” alapján logikailag az állapítható
meg, hogy a tiszti jogállás helyreállítása „egyedül felmentő ítélet eredménye lehetett” a legfőbb honvéd Törvényszék részéről.116
A bíróság ugyanakkor egyetért a védelem azon kifejtett álláspontjával – figyelemmel dr. Babós József vallomására is -, hogy az újrafelvételi eljárás semmisségi panasz a jogegység érdekében történő perorvoslat alkalmazásával történt.
A bíróság álláspontja szerint, amennyiben a legfőbb honvéd Törvényszék a h. 448/43. számú büntetőügyben az 1912. évi XXXiii. tc.
378.§ (2) bekezdése szerint felmentést mondta volna ki, akkor a rendelkezése az iktatókönyvben nem a „feloldatott”, hanem a „felmentetett” kifejezést tartalmazta volna.
A hivatkozott törvényhely 378.§ (2) bekezdés és a 379.§, valamint
az iktatókönyvben használt „az ítélet feloldatott és az a vezérkar275
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főnökhöz, mint illetése parancsnokhoz tétetik át” egyértelműen a folyamatban volt és jogerősen lezárt eljárás újrafelvételének elrendelését
bizonyítja, aminek előfeltétele az alapügyben hozott jogerős ítélet
megsemmisítése.
A bíróság hivatkozni kíván a törvény 358.§-ára, amelyben a semmisségi okok taxatíve 11 pontban vannak felsorolva. ezzel a semmisségi
okok, a most hatályos eljárásjogban is ismertek, mely ok megvalósulása
esetén a másodfokon eljáró bíróság a megtámadott első fokú bíróság
ítéletének hatályon kívül helyezésével a bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.
Az 1912. évi XXXiii. tv. 371.§ (3) bekezdése kimondja: „ha semmisségi panasz alapos, a legfelsőbb honvéd Törvényszék az ítélet megtámadott és a semmisségi ok által érintett részében feloldja … és új főtárgyalást rendel el, s evégett az ügyet az első fokú bírósághoz utasítja”.
ezen rendelkezések értelmezése alapján az állapítható meg, hogy a
semmisségi panasz, mint jogorvoslati eljárásban használt és alkalmazott „feloldatott” kifejezés alatt az ítélet megsemmisítését, az ítélet hatályon kívül történt helyezését kell érteni.
Tekintettel arra, hogy a bíróság a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményeként ítéleti bizonyossággal azt állapította meg, hogy a Magyar
Királyi honvédvezérkarfőnök Bíróságának 1944. január 24-én kelt, és
1944. február 18-án jogerőre emelkedett, h. 448/1943/118. számú
ítéletét a legfelsőbb honvéd Törvényszék az 1944. április 26-án kelt,
i. 399/1944. számú ítéletével az 1912. évi XXXiii. tc. 371.§ semmisségi panasz, vagy a 378.§ semmisségi panasz jogegység érdekében használt jogorvoslat valamelyike alapján megsemmisítette, az ügyet visszautalni rendelte a vezérkarfőnökhöz, mint illetékes parancsnokhoz, aki,
mint az ügy ura, diszkrecionális jogánál fogva nem kezdeményezett
újabb bírósági eljárást azt jelentii, hogy az abban foglalt tényállást nem
lehet ítélt dolognak tekinteni, vagyis nincs törvényes lehetőség a védő
által felvetett büntetőeljárás megszüntetésének.

IV.

Az ügyész a bírósági tárgyaláson a perbeszédében hivatkozott arra,
hogy a legfőbb honvéd Törvényszék nem szakmai alapon, hanem
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német nyomásra, kezdeményezésre helyezte hatályon kívül a h.
448/43/118. számú ítéletet, ezért annak ténymegállapításai a jelen
büntetőügyben aggálytalan módon felhasználhatóak.
A simon Wiesenthal Központ jogi képviselője a már hivatkozott és az
ügyészségnek címzett beadványában a h. 448/43/118. számú ítéletet a
megsemmisítése ellenére olyan közokiratnak tekinti, amely alapján egyértelműen megállapítható dr. Képíró sándor volt csendőrszázadosnak az
újvidéki razziában betöltött szerepe, cselekvősége, és felelőssége abban,
hogy részese volt az „összesen kb. 3309 polgári egyén, közöttük 141 gyermek, valamint 296 elaggott férfi és nő” meggyilkolásában. További álláspontja szerint: „Az eljárás során tehát nem vizsgálandó és nem bizonyítandó az, hogy dr. Képíró sándor személyesen résztvett-e a polgári
lakosság elleni erőszakban Újvidéken, személyesen oltotta-e ki bárkinek
is az életét, hiszen a becsatolt közokirat tartalma egyértelműen bizonyítja,
hogy az ő parancsnoki tevékenysége folytán az alárendeltjei milyen cselekményeket követtek el.” 117
A vádhatóság és a feljelentő álláspontjával nem értett egyet a bíróság a
következők szerint:
Az tény, hogy a bíróság rendelkezésére áll az az adat, miszerint veesenmayer, a harmadik Birodalom nagykövete és teljhatalmú magyarországi
megbízottja 1944. március 30-án tárgyalt sztójay Döme magyar miniszterelnökkel, mely tárgyalásról ribbentrop német külügyminiszternek
többek között a következőket jelenti: „Követeltem – írta – az újvidéki per
végleges megszüntetését és az abban vádlottként szereplő magyar tisztek
teljes rehabilitálását. Az elsőt megígérték, utóbbit még megvizsgálják”.118
Az ügyész által felvetett kérdéshez hozzátartozik, hogy a német csapatok 1944. március 19-én megszállták Magyarországot, mellyel egy
időben a megszálló csapatok oldalán tért vissza Feketehalmy-Czeydner
Ferenc, aki a h. 448/43/118. számú ügynek volt az i. r. vádlottja, és
az ítélethirdetés előtt szökött meg, majd ugyanebben az évben a nyilaskeresztes érában honvédelmi miniszter-helyettes beosztásba került.
A Magyar Királyi honvédvezérkar-főnökség Bíróságának h. 448/
43/118. számú ítéletének megsemmisítésére irányuló indítvány 1944.
április 25-én érkezett meg a legfelsőbb honvéd Törvényszékhez. A délvidéki „újvidéki perben” elmarasztalt 11 csendőrtiszt 1944. május 25-én
277

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 278

az A-46. Becsületügyi szabályzat 45.§-a alapján visszakapta az 1944.
február 18-án viselt rendfokozatát.
A fenti összefüggésben valóban nem zárható ki, hogy a h. 448/43/
118. számú ítélet megsemmisítésére német „kérésre”, nyomásra került
sor, de az sem vitatható, hogy az ítélet megsemmisítése tényleges szakmai hibák, törvénysértések miatt történt. ez utóbbit a következő rendelkezésre álló bizonyítékok támasztják alá:
1./ A Magyar Királyi honvédvezérkarfőnök Bíróságának vezetője,
dr. Babós József hb. ezredes ellen 1944. december 16-án eljárást kezdeményezett a nyilaskeresztes személyügyek országos Kormánybiztosa, Gál Csaba Beregfy honvédelmi miniszternél a következők szerint:
„helytállónak látszik … az a megállapítás, hogy az úgynevezett újvidéki
ügy vitéz Feketehalmy-Czeydner vezérezredes (jelenleg honvédelmi
miniszter úr helyettese) és társai ellen, amely annak idején kormányzói
kegyelemmel nyert a nyomozási szakban elintézést, politikai tekintetből újra elővétetett az eredeti minősítéstől eltérően hűtlenségnek minősítette, a vezérkarfőnök különbírósága elé utaltatott, ott vád emeltetett, és a vádlottak súlyosan elítéltettek, és a nagy nyilvánosság előtt
is, mint hazaárulók bélyegeztettek meg. ezt az ügyet – amelyben
szombathelyi vezérezredes, akkor a honvédvezérkar Főnöke gyakorolta az illetékes parancsnoki jogokat – dr. Babós József hadbíró ezredes tárgyalta le. erről az ítéletről utóbb a legfelsőbb honvéd Törvényszék megállapította, hogy törvényt sértett.
232/45–viii. szám alatt dr. Babós hb. ezredes ellen kiadott elfogatóparancsban a Magyar Királyi honvédség főparancsnoka, mint illetékes parancsnok a következőket állapítja meg: „Budapesten, 1944. év
tavaszán az akkori Magyar Királyi honvédvezérkar Főnöke Bíróságának vezetője több tiszt ellen, bár ártatlanságukról tudomással bírt, a
délvidéki eseményekkel kapcsolatban bűnvádi eljárást folytatott, jogerősen befejezett ügyükben hűtlenség címén vádat emeltetett… holott
tudta, hogy a vád törvénysértéssel volt megemelve és ezt hivatalból észlelnie kellett volna…”119
A bíróság álláspontja szerint dr. Babós József hb. ezredessel szemben, az általa lefolytatott büntetőeljárás, valamint kihirdetett ítélet
miatt elrendelt eljárás a nyilaskeresztes diktatúrának a bírói függetlenségéről vallott nézetét minősíti, de ettől eltekintve az eljárás kezdeményezője, illetve elrendelője jogos, vagy vélt szakmai elfogultsággal
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illeti az ügyben eljárt tanácsvezető elnököt, ami utólag a korabeli
ügyben eljárt bíró objektivitásával és pártatlanságával kapcsolatban
vet fel aggályokat.
Dr. Babós József hb. ezredes által vezetett tárgyaláson hivatalból két
jogász – az egyik dr. szelecsényi Andor, dr. Képíró sándor védője, a
másik dr. Cseh Jenő, 1943 őszén a dél-bácskai vérengzések áldozatai
hozzátartozóinak kárpótlási ügyében illetékes Tárcaközi Bizottság
egyik tagja – vett részt, akiket későbbi népbírósági tárgyalásokon hallgattak ki.
Dr. Szelecsényi Andor 1953-ban tett tanúvallomásában előadta, hogy
a vKF Bírósága előtt tartott tárgyaláson, mint stépán lászló és Képíró
sándor vádlottak védője vett részt. A tárgyalást dr. Babós József hadbíró ezredes vezette. „ennek a bűnpernek az volt a célja, hogy az 1942.
január 21-23 között Újvidéken történt vérengzések tetteseit és részeseit
felelősségre vonja. Az ügyben 15–17 vádlott volt, név szerint Feketehalmy, Grassy, Deák, és néhány csendőrtiszt, nagy részben pedig századosok és egy főhadnagy. A tárgyalás 7–8 hétig tartott és azon egészen
hajmeresztő dolgok jöttek ki a tárgyaláson kihallgatott 60–70 tanú és
az ismertetett több száz tanúvallomási jegyzőkönyv alapján.
A tárgyalás folyamán az az érzése volt a védőknek és az a meggyőződés alakult ki, hogy a 6–7 súlyos bűnökkel vádolt vezetőn kívül a főbűnös szombathelyi vezérkari főnök volt, mert a razzia az ő utasítására
történt és az volt az érzésünk, hogy az egész bűnperre azért került sor,
hogy szombathelyi szerepe tisztázódjék. ez az érzés azért alakult ki,
mert amikor a tárgyaláson Feketehalmy arról kezdett beszélni, hogy
utasításra járt el, akkor elhallgattatták és tovább erről nem volt szabad
beszélnie. A per későbbi adatai is azt mutatták, hogy ha Feketehalmy
túl is lépte a kapott utasításokat, de a legmagasabb helyen is tudtak
erről a dologról, tehát a kormányzó is tudott és szombathelyi utasítása
is arra irányult, ami történt.
Az ítéletet a hetekig tartó tárgyalás után hozták meg, már 1944. januárban vagy februárban, és a vádlottakat akkor tartóztatták le, mert
azok addig szabadon voltak annak ellenére, hogy 14–15 éves büntetéseket kaptak. Kacskovics és Budur neveire már nem emlékszem, csak
az arcukra, mert ők nem az én védenceim voltak. nem emlékszem arra,
hogy e két vádlottal szemben milyen konkrét adatok merültek fel a
tárgyalás során…”
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A tanú további vallomása szerint: „Az 1944-es per vádlottjai közül
6–7 volt a főbűnös, a viszonylag kisebb bűncselekménnyel vádolt vádlottak a kivezényelt karhatalom parancsnokai voltak.
Az én védencem Képíró volt, annak valóban nem volt semmi egyéni
tevékenysége, őt azért ítélték el, mert elmulasztotta az emberei feletti ellenőrzést.”
Dr. Cseh Jenő – az egykori hadbírósági eljárásról – 1971-ben radnay
lászló és 32 társa elleni bírósági tárgyaláson a következő vallomást
tette: „ …a vezérkari Főnök Bírósága 15 személyt helyezett vád alá, 11gyel szemben ítéletet is hozott. Vizsgálták, hogy milyen körülmények
között került sor kivégzésre. Az igazság nem derülhetett ki, mert az eljárás
jellege politikai volt, annyi szempont érvényesült. Az eljárás megindítását
politikai szükségszerűségnek tartotta az államvezetés. Felismerhető volt,
hogy kirakatper, a csendőröket állították előtérbe, a honvédséget kímélték.
A honvédek a csendőröket lenézték, a katonai parancsnokság által hangoztatott érvek arra vonatkoztak, hogy nem razziák, hanem hadműveletek történtek. Ezért honvédeket nem vontak felelősségre, mert ezzel
fékezték volna a katonaság harci szellemét”.
A tanúnak ezen utóbbi állítását egyértelműen bizonyítja az az objektív tény, amit a bíróság közvetlenül is észlelt a vezérkari Főnökség
Bírósága ítéleténél a tárgyaláson történő ismertetésével, mely szerint
a korabeli hadbírósági tárgyaláson tanúként és nem vádlottként hallgatták ki Korompay Gusztáv sorhajófőhadnagyot, aki az ítélet szerint120 a strandon lévő kivégzőosztagnak volt a parancsnoka, s az ítélet
megállapítása szerint 250–300 személyt végeztek ki január 23-án, valamint Mühlhauser imrét, a 20/i. Zászlóalj 3. századának állományába
tartozó hadapród őrmestert, akiről a korabeli ítélet azt állapította meg,
hogy 1942. január 23-án 11 óra 30 perc tájban az újvidéki Atlétikai
Club sportpályáján egy ismeretlen zászlós által teherautón odaszállított
kb. 38 polgári személy kivégzésére adott parancsot.
Az ítélet további megállapítása szerint Mühlhauser a parancsnak engedelmeskedve magához vette Dallos Miklós karpaszományos őrvezetőt és 4 főből álló, csökkentett raját, akik puskával, és golyószóróval
agyonlőtték az odavitt személyeket (lásd nyomozati iratok 151. oldalt).
Dr. Cseh Jenőnek azt a nyilatkozatát, hogy az ügy politikai jellegű
volt és „Képírót azért ítélték el, mert elmulasztotta az emberei feletti ellenőrzést” egybevetve a nyilaskeresztes személyügyek országos Kor280
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mánybiztosa által felvetett megállapítással, miszerint az ügy „annak
idején kormányzói kegyelemmel nyert a nyomozati szakban elintézést
politikai tekintetből újra elővétetett, az eredeti minősítéstől eltérően
hűtlenségnek minősíttetett, a vezérkari Főnök Különbírósága elé utasíttatott…” , a bíróság álláspontja szerint azt erősíti meg, hogy a vezérkarfőnök Bíróságának ezen eljárása egyrészt politikai jellegű volt, másrészt szakmailag felveti, hogy a vádlottak, így különösen dr. Képíró
sándornak a korabeli ítéletben megállapított magatartása jogilag valóban hűtlenség, vagy esetleg ahhoz képest lényegesen enyhébb megítélésű, más jellegű katonai bűncselekmény, így például jelentési kötelezettség elmulasztása, vagy elöljárói intézkedés elmulasztása, vagy
elöljárói ellenőrzés elmulasztása megállapítására lett volna alkalmas,
melynél fogva az ügye/ügyük elbírálása nem a speciális, és különleges
bíróságként felállított vezérkarfőnök Bírósága, hanem hadosztálybíróság hatáskörébe tartozó lett volna.
A bíróság elfogadta és megalapozottnak találta dr. Képíró sándor
volt csendőrszázados azon jogi észrevételét és kifogását a vezérkarfőnök Bírósága ítéletével szemben, hogy az az egyéni felelősség helyett
kollektív felelősséget állapított meg.
Az ítélet rendelkező részében Budur Károly csendőrszázados Xi. r.,
dr. nemes Kacskovics Balázs csendőrszázados Xii. r., és dr. Képíró sándor csendőrszázados Xiii. r. vádlottakra terhelő ítéleti tényállásként
állapítja meg, hogy, mint a kutatójárőröket csoportonként irányítani
és ellenőrizni hivatott parancsnokok alárendeltjeiket bűncselekmények
elkövetésére és különösen emberölések végrehajtására buzdították,
amely során beosztottaik a Délvidéken foganatosított karhatalmi műveletek alatt kb. 3309, személyt öltek meg.121
Az ítélet 7. oldalán rögzítettek szerint 1942. január 05. és 20. között:
a./ Zsablya
b./ Csurog
c./ Boldogasszony-falva
d./ sajkásgyörgye
e./ sajkásszentiván
f./ sajkáslak
g./ Mozsor
h./ Tündéres

629
883
74
210
26
48
195
66
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i./ Dunagárdony
j./ Titel
k./ Alsó és felső Kaból
l./ óbecse
m./ Temerin településeken

32
51
2
168
44

összesen:

2430 személyt gyilkoltak le.

Az ítélet 47. oldalán történt megállapítás szerint122 az Újvidéken
végrehajtott karhatalmi műveletek alatt 879 polgári egyént gyilkoltak meg.
Az ítélet123 azt tartalmazza, hogy Budur Károly csendőrszázados Xi.
r., dr. nemes Kacskovics Balázs csendőrszázados Xii. r., és dr. Képíró
sándor csendőrszázados Xiii. r. vádlottak a makói tanszázadtól 1942.
január 20-án érkeztek meg Újvidékre. Az ítélet szerint mindvégig Újvidéken tartózkodtak.
A bíróság álláspontja szerint az ítélet egyes tényállásainak ilyen jellegű egybevetése alapján az állapítható meg, hogy az ítélet ellentmondásos, mivel a három vádlott valójában nem 3309, hanem legfeljebb
879 polgári személy megölésében lehet felelős. Ugyanakkor elmulasztotta az ítélet annak megállapítását, hogy a három vádlott mely alárendeltjét hogyan, milyen módon bujtotta fel emberölésre, és azok konkrétan hány embert öltek meg.
ezzel szemben az ítélet nem mulasztotta el annak megállapítását,
hogy Újvidéken 1942. január 23-án Korompay Gusztáv sorhajófőhadnagy a strandon 250-300, míg Mühlhauser imre hadapród őrmester
az Atlétika sportpályán egy ismeretlen zászlós parancsára kb. 38 polgári személyt végeztetett ki, akiket az eljárás során csak tanúként hallgattak ki. A bíróság megjegyzi, hogy ez a két katonai személy nem volt
a három csendőrtisztnek a beosztottja, és az ítéletben nincs utalás arra,
hogy ennek a három csendőrtisztnek van-e valamilyen köze a két katona által kivégzett személyek megöléséhez.
A bíróság álláspontja szerint a hatályon kívül helyezett vezérkarfőnök Bíróságának h. 448/1943/118. számú ítéletét a megsemmisítés
okán úgy kell tekinteni, mint ami nincs, ennélfogva annak ténymegállapításai a jelen büntetőeljárásban az egyéni büntetőjogi felelősség vizsgálatánál alappal nem bírhat. Az újonnan indult büntetőeljárásban az
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egyén büntetőjogi felelősségét a bíróság nem a hatályon kívül helyezett
ítélet ténymegállapítására alapítja, hanem a hatályon kívül helyezett
ítéletet meghozó előzetes bírósági eljárás és nyomozás anyagára.
Ugyanakkor jelen ügyben az állapítható meg, hogy a hatályon kívül
helyezett ítélet alapját képező nyomozati és bírósági tárgyalási anyag,
jegyzőkönyvek nincsenek meg, ezek hiányában nem ellenőrizhető utólag a hatályon kívül helyezett ítélet ténymegállapításának meg-, vagy
meg nem alapozottsága.
A fentiekre figyelemmel a bíróság – az ügyész indítványától eltérően
– a hatályon kívül helyezett ítélet ténymegállapításait figyelmen kívül
hagyta a dr. Képíró sándor volt csendőrszázados ellen folyamatban
lévő büntetőügy érdemi elbírálásánál, illetve az ítélete meghozatalánál.

Bizonyítékok és azok értékelése

Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados a terhére rótt bűncselekmények elkövetésében nem érezte magát bűnösnek.
A nyomozás során a gyanúsítotti kihallgatásakor – 2009. szeptember 14., 2010. július 29., 2010. október 13., és 2010. december 01. napján – az ügyre vonatkozóan részletes vallomást tett.
A bírósági tárgyaláson a személyi körülményein túlmenően, rövid,
összefoglaló jellegű vallomástételen kívül, élt az ún. hallgatás jogával
azzal, hogy a nyomozati szakban tett vallomását változtatás nélkül
fenntartja.
A vádlott elismerte, hogy 1942. január 21–23. napjain, mint a makói
csendőr tanszázad oktatótisztje vett részt az Újvidéken elrendelt és végrehajtott razziában.
állítása szerint a vezérkari Főnökség Bíróságának a főtárgyalásán
szerzett tudomást arról, hogy január hónap közepén rendelte el szombathelyi Ferenc vezérezredes vezérkari főnök az újvidéki razziát a következő szavakkal: „Tisztogatást és megtorlást rendelek el.”. 1942. január 20-án Újvidékre érkeztek a razziához szükséges katonai és csendőr
erők. Január 20-án este Gaál csendőr őrnagy, az újvidéki csendőriskola
parancsnoka tájékoztatást tartott a razzia lefolyásáról. elmondta, hogy
a razzia három napig tart, és kívülről indul a város központja felé.
Az igazoltatást a csendőrjárőrök végzik, akikhez megfelelő számú
honvédet osztottak be.
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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, aki nem tudta magát kellőképpen igazolni, vagy egyéb körülmények között gyanús volt.
Az elfogottakat a honvéd kísérő-járőrök a leventeotthonba kísérték,
ahol egy újvidéki polgárokból összeállított igazolóbizottság működött.
Csendőr részről a razziában, mint igazoltató, két tanszázad, az újvidéki, és a makói, valamint a szekszárdi iskolából egy szakasz vett részt.
A csendőrlegénység feladata kizárólagosan az igazoltatás volt.
A csendőrtisztek feladata 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 történt semmi túlkapás. Január 23-án délelőtt, Feketehalmy altábornagy
és Grassy József vezérőrnagy parancsa alapján honvéd-alakulatok gépkocsin a leventeotthonban lévő foglyokat kivitték a Duna-partra, léket
vágtak a Duna jegén, és a kivégzetteket elúsztatták. A kivégzéseket kizárólag honvéd-alakulatok hajtották végre, azon egyetlen csendőr sem
volt jelen.124
További vallomása szerint nem igaz, hogy Gaál lajos csendőralezredes azt mondta 1942. január 20-án a Báni palotában tartott eligazításon, hogy Újvidéken nem szabályszerű razziát, hanem tisztogatást
vár el a felső vezetés, nem fedi a valóságot, hogy Grassy József vezérőrnagy neki eligazítást tartott 1942. január 22-én.125
hazugság az is, hogy olyan elhangzott volna, hogy végig kell golyószóróval lőni az utcákat, és azokat is le kell lőni, akik az ablakból kíváncsiskodnak.126
állítása szerint Gaál lajos csendőralezredes, akkor még őrnagytól
azt a parancsot kapta, hogy a „legkisebb ellenállás esetén is fegyvert
kell használni”. A parancs ellen egyedül ő tiltakozott, közölve, hogy ezt
a parancsot így, a szolgálati szabályzat szerint nem lehet végrehajtani.
Kérte Gaál csendőr őrnagyot, adja írásba ezt a parancsot. erre Gaál közölte, hogy „nem adja írásba, mert ő sem kapott erre írásbeli parancsot”.
Mivel Gaál csendőr őrnagytól írásban nem kapott parancsot, ezért úgy

284

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 285

gondolta, hogy az erre – mármint a fegyverhasználatra – vonatkozó
parancsot nem kell végrehajtani.127
érdemi védekezése szerint sem 1942-ben, sem a főtárgyaláson, és
most aztán végképp nem tudta, illetve tudja azt, hogy milyen utcákban
ellenőrzött Újvidéken. Az általa ellenőrzött személyeknél nem volt
fegyverhasználat. A hozzá alárendeltként beosztott szentpáli-Gavallér
Kálmánnál volt egy fegyverhasználat, aminek az előzményét nem ismerte, de a történteket még aznap jelentette Gaál csendőr őrnagynak.128
A bírósági tárgyaláson ez utóbbi mondatot a következőkre pontosított vallomása szerint a steinberger házaspárt és Weisz ilonát nem
ismerte, nem látta őket, nem tud róla, hogy mi történt velük.
emlékezete szerint rajta kívül Gerencséry Mihálynál, Kacskovics
Balázsnál, és Csáky Józsefnél nem volt, míg Budur Károly és Kun imre
csendőrszázadosok elismerték, hogy az általuk felügyelt személyeknél
volt fegyverhasználat.129
Dr. Zöldy Márton csendőrszázados vonatkozásában előadta, hogy
a főtárgyaláson tudta meg, hogy Zöldy Grassy vezérőrnagy kérésére
egy „csetepatét” rendezett, amellyel Újvidéken a partizán fenyegetettséget kívánták igazolni.130
A vádlott az állításának igazolására hivatkozott arra is, hogy „A főtárgyaláson két honvédtiszt eskü alatt tett vallomást, akik határozottan
azt állították, hogy nála nem volt fegyverhasználat”.131
A Máriássy testvérekkel kapcsolatban a vádlott előadta: a razzia harmadik napján a délelőtti órákban odament hozzá egy általa nem ismert
rendőr, aki a Máriássy testvérekkel való rokonságára hivatkozva, kezességet vállalt értük, kérve a testvérek szabadon bocsátását. Mivel magyar
nevű személyek szabadon bocsátását kérte tőle a rendőr, ezért odament
az újvidéki tanfolyamról érkezett, ezáltal helyismerettel rendelkező, általa ismeretlen csendőr őrmester rendfokozatot viselő járőrvezetőhöz,
aki jelentette az elfogást, és azt, hogy a Máriássy testvérek neve szerepel
a minden járőrnek kiadott listán, amely alapján őket el kell fogni, adat
merült fel velük szemben, hogy a bevonuló magyar csapatokra lőttek.
A járőrvezető jelentette azt is, hogy a testvérek „már a többedik razzián
akadtak fent, de az éppen ott lévő rendőr rokonuk mindig közbenjárt
az elengedésük végett”.
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lényegében – további vallomása szerint – tudomásul vette azt, hogy
a Máriássy testvéreket a járőr továbbviszi a leventeotthonban lévő igazolóbizottsághoz, mivel ő a razzia alatt nem volt hatósági közeg, nem
szólhatott bele a járőrök munkájába, így az elfogásba, és nem dönthetett a szabadon engedésben. A fenti 10–15 percig tartó jelenet után
közölte a rendőrrel, hogy a testvérpárt nem jogosult elengedni, így őket
a csendőr őrmester utasítása alapján bekísérték a leventeotthonba.
elmondta még, hogy a Máriássy testvérekkel nem találkozott, nem
ismerte őket, nem tudja, hogyan néztek ki, nem tudja, mi lett a sorsuk.132
A vádlott annak bizonyítására, hogy a razzia során kötelességszerűen
járt el, hivatkozott még a Tanurdžić család, a rex szálló tulajdonosainak a megmentésére. elmondása szerint Újvidéken a rex szállóban
volt elszállásolva, amikor 23-án tudomására jutott, hogy ott egy „illegálisan” működő honvéd járőr jelent meg, ezért odasietett, ahol a rex
szálló tulajdonosát, és családját bundában találta felöltözve, egy kézitáskával, útra készen. „A fosztogatni akaró banda vezére Pozdor zászlós
volt”, akit rögtön félrehívott és megkérdezte tőle, hogy „Mit jelentsen
ez a helyzet?”, mire azt a választ kapta: „viszem ki őket a Duna-partra!”.
Mivel a Tanurdžić család ellen semmiféle vád nem merült fel, ezért a
zászlósnak annyit mondott: „Takarodj innen!”, mire „bandájával együtt
kivonult a szállóból”. ezt követően a Tanurdžić családnak azt mondta:
„nézzék meg, megvan-e mindenük, vetkőzzenek le, és maradjanak otthon nyugodtan”.
Bevonulása után jelentette az esetet Gaál őrnagynak.
A fentiekkel kapcsolatban megjegyezte: „Gondolom, ha a Tanurdžić
család bármelyik tagja valahol él (3 gyerekük volt), ezt a napot nem felejtette el, és emlékezni fognak az eseményekre. ez a válaszom a „hideg
napok”-ban megjelent Pozdor zászlóssal kapcsolatban, akivel soha semmiféle szolgálati viszonyban nem voltam”.133
A vádlott további vallomása szerint a főtárgyaláson kérte a rex szálloda tulajdonosainak a beidézését, de a kérését azzal tagadták meg:
„nincs szükség mentő tanúra, nekik elegendő a terhelő tanúknak a
meghallgatása”.134
A vádlott tagadta, hogy Újvidéken a Magyar honvédség és a Csendőrség a zsidó és a szerb nemzetiségű személyek összegyűjtését, és szervezett megölését hajtotta végre. állítása szerint „A felső parancsnokok
se mondták soha, hogy a szerbeket és a zsidókat kell összegyűjteni. ez
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nem volt se szerb-, se zsidóellenes ellenőrzés, ez partizánellenes razzia
volt”.135
A vádlott nagy János volt honvéd főhadnagy személyére nem tudott
nyilatkozni, nem tudta, hogy ő „kicsoda”. nem emlékezett arra, hogy
a razzia harmadik napján teáztató gépkocsi járt volna náluk, és azon
szállították volna el az összegyűjtött embereket.
Az utolsó gyanúsítotti kihallgatásának végén a vádlott a következőket nyilatkozta: „Az élő istenre esküszöm, hogy én senkit soha meg
nem öltem, azért nem lehetek háborús bűnös, mert egy razziában részt
vettem. A razzia két részből tevődött össze, az igazoltatásból, és a megtorlásból. Az igazoltatást a Csendőrség, a megtorlást a honvédség hajtotta végre”.136
nagy János a katonapolitikai osztályon és az ávh-n tett vallomását
a bírósági tárgyaláson a vádlott „szemenszedett hazugságnak” minősítette.
Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados a vezérkari Főnökség Bíróságának az eljárását és az ítéletét politikai jellegű, koncepciós eljárásnak minősítette, aminek nem az igazság kiderítése volt a célja,
hanem néhány csendőrtisztet pellengérre állítva kollektív felelősségük
megállapításával szombathelyi Ferenc vezérezredes vezérkari főnök
„tisztára mosása”.

A vádirat I/1. pontjához

A bíróság elfogadta dr. Képíró sándor volt csendőrszázados érdemi védekezését a vádirat i/1. pontja tekintetében, miszerint a steinberger
házaspárt, Weisz ilonát, és scheer Ferencet nem ismerte, nem látta
őket, nem tud róla, hogy velük mi történt a következők szerint:
A vádirat általános megállapítást tartalmaz a vádirat i/1 pontjában
megjelölt személyek meggyilkolása tekintetében, így mindösszesen
csak annyit állapít meg, hogy nevezetteket 1942. január 23-án lakásukban dr. Képíró sándor volt csendőrszázados alárendeltjei agyonlőtték. Ugyanakkor nem tesz megállapítást arra, hogy
– kik voltak a meggyilkolt személyek,
– hány órakor történt a gyilkosság,
– miért gyilkolták meg őket (fegyverhasználat során, vagy egyéni
rablási akció miatt),
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– a vádlottnak ezen gyilkosságokban mi volt a konkrét cselekvősége,
szerepe: jelen volt és látta a gyilkosságokat, nem volt jelen, de alárendeltjeit gyilkolásra és fosztogatásra buzdította, az ellenőrző útján tudomást szerzett az alárendeltjei által elkövetett cselekményről, de azt
nem jelentette, nem tett semmit az utólagos felelősségre vonásukra.
A négy személy meggyilkolása tekintetében a vádhatóság mindössze
azáltal látta megállapíthatónak dr. Képíró sándor volt csendőrszázados
bűnösségét, hogy a vezérkari Főnökség Bírósága előtti eljárásban tett
egy olyan nyilatkozatot, hogy 1942. január 23-án Újvidéken a járőrcsoportja a Gömbös Gyula útról indult a ii. rákóczi Ferenc utcán át
az országzászló tér irányába.
A rendelkezésre álló adatok szerint az újvidéki razzia végrehajtására
5.000–5.500 katonai személyt vontak össze a városba. 240 kutatójárőrt
állítottak fel, egy járőr 2 fő csendőrből, 2 fő katonából, és 1 fő rendőrből tevődött össze, vagyis a kutatójárőrök létszáma 960–1.200 fő volt.
ehhez a létszámhoz képest nem ismert a gyűjtő-, és a kísérő-járőrök
létszáma.
Dr. Képíró Sándor volt csendőrszázadosnak, mint kutatójárőr-csoport parancsnoknak 10–12 járőre, vagyis 40–60 fő alárendeltje lehetett.
A védő által a tárgyaláson becsatolt Újvidék város térképének megtekintése után megállapítható, hogy a város egyik leghosszabb útszakasza a ii. rákóczi Ferenc (Futaki) utca, ami szinte keresztülvezet a
városon. A ii. rákóczi Ferenc utca mentén helyezkedik el a kórház, a
kaszárnya, a városháza, és a rex szálló. ezekből az adatokból a következők állapíthatók meg:
1./ A ii. rákóczi Ferenc (Futaki) utca nagysága és központi szerepe
miatt kiemelkedő, azon jelentős katonai forgalom történhetett.
2./ A bíróság többek között azért hallgatta meg tárgyaláson dr.
havas Péter, mert vallomásában szerepelt, hogy „a nagymamája, Weisz
ilona a ii. rákóczi Ferenc (Futaki) utca 40. szám alatt lakott”. Ugyanakkor a bíróságnak rendelkezésére állt olyan adat, miszerint Budur Károly volt csendőrszázadosnál a razzia 3. napján a „futaki” részen kb. 250
fegyverhasználat volt.137
ez azt bizonyítja, hogy a rákóczi (Futaki) utcában nemcsak Képíró
sándor volt csendőrszázados alárendeltjei, hanem más kutatócsoportba
tartozó alárendeltek is tevékenykedtek.
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ezt a megállapítást erősíti Kun imre volt csendőrszázados vallomása
is, miszerint „több ízben előfordult, hogy a neki kijelölt utcában idegen
járőröket is talált.138
Mindezek alapján a bíróság álláspontja szerint a vádtól eltérően ítéleti bizonyossággal nem lehet megállapítani, hogy a vádban megjelölt
4 személyt csak és kizárólag dr. Képíró sándor volt csendőrszázados
alárendeltjei ölték meg.
3./ A legpontosabb tényállást Weisz ilona meggyilkolása ügyében lehetett utólagosan megállapítani. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lakásban 13.30 és 14.00 óra közötti időben két határvadász vagy
csendőr érkezett. A gyilkosság azután következett be, amikor a beteg
Weisz ilona kivételével a többi családtagot egy teherautón a Duna-parton
lévő strandra szállították kivégzésre. A gyilkosság nagy valószínűség szerint rablás miatt történt. ez a bűncselekmény nyilván az elkövető katona
egyéni akciója volt, mely cselekményről nem tájékoztatta az elöljáróját.
ha azt vesszük alapul, hogy dr. Képíró sándornak 10–12 kutatójárőre volt, ez azt is jelenti, hogy a járőrök egyszerre 10–12 helyszínen
vannak, amiből logikusan az következik, hogy a járőrcsoport-parancsnok nem tud egyszerre 10–12 helyen lenni. Így előfordulhat, hogy az
alárendeltek által elkövetett bűncselekményről az elöljáró nem tud, illetve nem szerez tudomást.
ehhez az ügyhöz kapcsolódóan:
– ha a gyilkosság 14.00 óra után rövid időn belül következett be,
ehhez képest bizonyíték van arra, hogy
– dr. Képíró sándor a délutáni órákban, amikor tudomást szerez
arról, hogy a rex szállóban illegálisan egy katonajárőr jelent meg,
akkor azonnal a szállóhoz siet,
– a razziát 15.00 órakor leállítják és a kutatójárőröket és csoportparancsnokokat visszarendelik, mely adatokból egyértelműen az következik, hogy dr. Képíró sándor volt csendőrszázados nem a ii. rákóczi
Ferenc (Futaki) utca 40. szám alatt lakás közvetlen közelében, hanem
más helyen kellett tartózkodnia.
ilyen összefüggésben is – a bíróság álláspontja szerint – kizárt, hogy
dr. Képíró sándor volt csendőrszázados személye bármilyen formában
összefüggésbe hozható lenne Weisz ilona meggyilkolásával, vagy legalább azzal, hogy magáról a cselekmény elkövetéséről tudomással rendelkezett.
289

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 290

A steinberger házaspár meggyilkolásáról a 11. sorszám alatti tanú
(lásd később az ítéletben) tesz említést, mely szerint 1942. január 23-án
10.00 óra körüli időben látta a holttestüket a havon az ajtajuk előtt.
Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados vallomásában említést tesz
a hozzá alárendeltként beosztott szentpáli-Gavallér Kálmán csendőr
főhadnagynál történt fegyverhasználatról, aminek az előzményét nem
ismerte, de a történteket még aznap jelentette Gaál csendőralezredesnek.
szentpáli-Gavallér csendőr főhadnagy a vezérkari Főnökség Bírósága
előtti eljárásban előadta, hogy dr. Képíró csendőrszázados mellé volt beosztva. emlékezete szerint egy helyen két fegyverhasználat történt. egy
zsidó házaspárt akart igazoltatni a csendőrjárőr, az asszony megtagadta
az igazolást, aki megragadta a csendőr fegyverét. „nagy erős asszony volt
az illető, ki akarta csavarni a fegyvert a csendőr kezéből. A szobában volt
a férje is, aki szintén ellenállt. őt is lelőtték. Képírónak ezt jelentettem
olyan értelemben, hogy a fegyverhasználat jogos volt”.139
A vádirat alapján nem állapítható meg, hogy a vádiratban megjelölt
steinberger házaspár az előbb ismertetett ügy sértettjeivel azonos, vagy
más személyekről van szó, ezért a bíróság a vádhoz kötöttség elvére figyelemmel az ítéleti tényállás megállapítása tekintetében ugyanazt állapította meg, mint a vádirat azzal a kiegészítéssel, hogy a tanú idevonatkozó konkrét vallomására figyelemmel a gyilkosság idejét 10.00 óra
körüli időben állapította meg.

A vádirat I/2. pontjához

A bíróság a Máriássy testvérekre vonatkozóan megállapított ítéleti tényállást dr. Képíró sándor volt csendőrszázados vallomása és a kirendelt jogtörténész által beszerzett Máriássy Mihályné 1942. február 05én az Újvidéki Törvényhatóság előtt férje és annak a testvére, Máriássy
samu 1942. január 23-ai elhurcolásáról, és eltűnéséről tett bejelentéséből készült korabeli jegyzőkönyv alapján állapította meg (ez utóbbit
lásd bírósági iratoknál).
A bíróság elfogadta dr. Képíró sándor volt csendőrszázados Máriássy testvérek tekintetében előterjesztett érdemi védekezését, mivel az
irányadó ítéleti tényállásból az volt megállapítható, hogy a csendőr járőrvezető eljárása a kiadott parancsnak megfelelt, dr. Képíró sándor
volt csendőrszázados a járőr szabályszerű intézkedését nem bírálhatta
felül, nem volt jogalap a beavatkozásra. ha dr. Képíró sándor volt csen290
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dőrszázados eleget tett volna a rendőr tiszthelyettes kérésének, megszegte volna Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagynak, a szegedi
v. hadtest parancsnokának 1402/eln.-42. számú és 1942. január 18án kiadott parancsának 19. pontját, amely szerint: „A visszaélések új
neme: a megvesztegetés. A beosztott tisztek arra vigyázzanak, hogy a zsidók le ne kenyerezzék a lakásban, üzletben működő közegeinket. Ez nemzetrontás és a kommunizmussal való szövetkezés, ellene szintén a 10./
pont szerint fogok eljárni”, vagyis ilyen cselekmény elkövetőit statáriális
eljárás alá kell vonni.
A bíróság megjegyzi, hogy a hatályos Büntetőtörvénykönyv szerint
az ilyen vagy hasonló jellegű esetet megvalósító rendőrtiszt cselekménye alkalmas lehet a 225.§ szerinti hivatali visszaélés bűntettének a
megállapítására.
Az ítéleti tényállás további megállapítása szerint dr. Képíró sándor
volt csendőrszázados ekkor abban a tudatban volt, hogy a Máriássy
testvéreket igazoltatás végett a leventeotthonba kísérik, ami nem volt
egyenlő a kivégzőhelyre történő kíséréssel. ezt bizonyítja a jugoszláv
tényfeltáró bizottság azon megállapítása, hogy az igazolóbizottság a 3
nap alatt kb. 20.000 személy igazoltatását végezte, ehhez képest Újvidéken a razzia 1.044 fős áldozat számára is figyelemmel, mely áldozatok többsége köztudottan a katonák, csendőrök által január 23-án a
tereken, utcákon, temetőben, sportpályán, strandterületen, valamint
házakban, lakásokban történt tömeges és egyéni kivégzések során vesztették életüket. ebben az összefüggésben az igazolóbizottság előtti eljárás komoly esélyt jelentett a túlélésre. A bíróság álláspontja szerint –
dr. Képíró sándor volt csendőrszázados büntetőjogi felelőssége nem
állapítható meg olyan cselekedetről, amelyről akkor nem volt tudomása, mint a jelen esetben arról, hogy a Máriássy testvéreket nem a leventeotthonba, hanem egyből kivégzőhelyre kísérték.

A vádirat I/3. pontjához

Nagy János volt honvéd főhadnagyot – aki 1981. április 28. napján halálozott el – háborús bűntett miatt elsőként 1948. október 14. napján
a szegedi Katonapolitikai osztály, majd 1948. október 20. napján az
államvédelmi hatóság nyomozói hallgatták ki.
vallomásának lényege szerint, mint zászlós rendfokozatú – 1941.
április 11-én hercegszántón elfogták az ottani ápity Milos szerb pó291
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pát, aki állítólag fényjelzéseket adott a szerb csapatoknak. erről jelentést tett az őrs akkori parancsnokának, Gábor János főhadnagynak, aki
megkérdezte, hogy „még él a pópa?”, majd azt az utasítást kapta, hogy
a pópát Bajára, az állomásparancsnokságra kell kísérni ügyének kivizsgálása vétett. Kísérőként magához vette Kun szabó Antal és Andrási
József szakaszvezetőket. Kísérés közben – katonái előtti példastatuálás,
valamint Gábor főhadnagy fenti szavai nyomán – alakult ki benne az
a szándék, hogy a papot megöli. egy folyóhoz érve a papot a folyó vizébe kényszerítette, és két pisztolylövéssel agyonlőtte. A szerb pap meggyilkolása miatt 1941 nyarán a magyar katonai igazságügyi szervek
vizsgálatot rendeltek el. ekkor nagy János arra vette rá Kun szabó szakaszvezetőt, hogy a gyilkosságot vállalja magára, majd a vizsgálat során
valótlanul azt állította, hogy a papot Kun szabó szakaszvezető szökés
közben lőtte agyon. A hamis vallomások alapján Kun szabó szakaszvezető ellen indult eljárást megszüntették, mivel az általa alkalmazott
fegyverhasználatot jogszerűnek minősítették. További vallomása szerint:
– 1942. január 21–23-i újvidéki razziában, mint a 16. határvadász
zászlóalj beosztottja, szakaszparancsnok beosztásban összekötőként
vett részt Gaál lajos cs. őrnagy és a katonaság között. 23-án délelőtt
11.00 óra körüli időben együtt ellenőriztek Képíró csendőr főhadnagygyal, akit korábbról ismert, együtt jogászkodtak, miközben a rákóczi
úton egy kb. 30 főből álló összegyűjtött csoporthoz érkeztek.
ekkor érkezett oda egy katonai tehergépkocsi, amely teát hordott
szét a katonáknak, és a csendőröknek. Képíró csendőr főhadnagy megkérdezte a gépkocsi vezetőjét, hogy hajlandó-e egy fuvart tenni a kivégzőhelyként megjelölt strandra, amit a gépkocsivezető elvállalt. A kb. 30
embert felhajtották az autóra. ezt követően közölte Képíróval – akivel
sem fölé-, sem alárendeltségi viszonyban nem állt –, hogy az „emberszállítmányt” elviszi a „kivégzési helyre”. Miután felült a gépkocsira, az
embereket a sportpályára vitte, ahol pihenő közben találta a „kivégző
félszakaszt”, majd parancsot adott az általa nem ismert szakaszvezető,
vagy őrmester rendfokozatú személynek az autón lévő 30 személy kivégzésére. nevezett személy kérdésére, hogy partizánok?!, igennel válaszolt. ezt követően az embereket a kivégzőhelyre kísérték, ahol kb.
2 percig tartó lövöldözés után mindegyiküket agyonlőtték.
Fenti esetet követően kb. 2–3 óra múlva a leventeotthonba érkezett,
amikor lányi János százados, és Gaál őrnagy arról beszéltek, hogy a
292
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Tanurdžić családot is ki kell végezni, mivel anyagilag támogatják a partizán mozgalmat. A feladat végrehajtásával őt bízták meg. A terve az
volt – amivel egyetértett lányi százados és Gaál őrnagy –, hogy a Tanurdžić családnál két razziát fognak végrehajtani, s az elsőnél a lakásban fegyvert fognak elrejteni, amit a második razzia során előtalálnak,
és ez kellő alapot szolgáltat a kivégzésükhöz. ennek megfelelően beszerzett egy kézigránátot, és 2 db szerb pisztolyt, amit átadott az egyik
honvéd alárendeltjének azzal az utasítással, hogy a razzia során azt
rejtse el a lakásban. Később a járőr jelentette, hogy a feladatot nem
tudta végrehajtani, mivel a lakásban tartózkodó Képíró csendőr főhadnagy őket nem engedte be.140
Az ügyészség által beszerzett és másolt iratokon túlmenően a bíróság
az ügyre vonatkozóan valamennyi fellelhető levéltári iratot beszerezte,
úgy mint:
– nagy János 1948. október 14. és október 20.-ai gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyveit,
– nagy János 1948. október 22-ei szegedi népügyészségen történt
kihallgatási jegyzőkönyvét,
– Kun szabó Antal 1948. október 12-ei tanú-, és 1948. október 19-ei
gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyveit,
– a szegedi népügyészség 1948. október 23-án kelt, 1948. nü.
1742/2. számú nagy és Kun előzetes letartóztatását elrendelő határozatát,
– az 1948. november 11-én kelt szegedi népügyészség 1948. nü.
1742/8. számú vádiratát,
– a szegedi népbíróság 1948. november 23-án kelt, védő kirendelő
határozatát,
– a szegedi Ügyvédi Kamara 1948. december 09-ei átiratát, új ügyvéd kirendeléséről dr. Turai Gábor személyében,
– a szegedi népbíróság 1948. december 15-ei nb. 1519/1948/6.
számú tárgyalási jegyzőkönyvét,
– a szegedi népbíróság fenti számú és keltű ítéletét, amely nagy
János i. r., Kun szabó Antal ii. r. és Andrási József iii. r. vádlottat bűnösnek mondta ki háborús bűntett elkövetésében, ami miatt az i. r.
vádlottat halálbüntetésre, 10 évi politikai jogvesztésre, és teljes vagyonelkobzásra, a ii. r. vádlottat 15 évi, a iii. r. vádlottat 5 évi kényszer293
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munkára, és mindkét vádlottat 10–10 évi politikai jogvesztésre, valamint teljes vagyonelkobzásra ítélte. nagy János a terhére megállapított
bűncselekményt a hercegszántói pap, majd Újvidéken a 30 összegyűjtött személy agyonlövetésével, illetve a Tanurdžić család elhurcolására,
és kivégzésére tett kísérlettel, míg Kun szabó Antal, és Andrási József
a terhükre megállapított bűncselekményt a hercegszántói pap meggyilkolásában történt közreműködésükkel követte, illetve követték el.
– a népbíróságok országos Tanácsa noT.ii. 3521/1948/cs. számú
végzését, amely az i. fokú ítéletet annyiban változtatta meg, hogy az i.
r. vádlottat életfogytig, a ii. r. vádlottat 8 évig tartó kényszermunkára
ítélte, míg a iii. r. vádlottat felmentette az ellene emelt vád alól.
– nagy János által 1948. július 30. napján kitöltött „hazatért hadifogoly személyi adatai” nyomtatványt, amelyben – többek között – valótlanul azt állította, hogy katonai szolgálatra 1943. XII. 1-jén vonult be.
– nagy jános által Makón, 1948. augusztus 14. napján géppel írt
önéletrajzát, amelyben említést tesz arról, hogy 1934 és 1937 között a
szegedi Ferencz József Tudományegyetem Jogi és államtudományi Kar
„nyilvános, rendes” hallgatója volt, katonai szolgálatának kezdetét
1939. február 01. napjában jelöli meg, rendkívüli részletességgel közli,
hogy mettől-meddig, hol, és milyen beosztásban volt katona, ugyanakkor nem tesz említést hercegszántóról, ahol a papot meggyilkolták,
Újvidéket „békehelyőrségnek” minősíti, ahol 1941 augusztustól decemberig 01-ig teljesített szolgálatot, majd áthelyezték az v. hadtestparancsnokság központi zászlóalj állományába próbaszolgálatra.
– az 1948. október 23-án kelt, a szegedi népügyészségtől az államvédelmi hatóságnak címzett átirat, mely azt az ügyészi utasítást tartalmazza, hogy az 1941. április 11-én hercegszántón a pap meggyilkolására vonatkozóan hallgassák ki lakatos János, Újházi József, Baksa
Ferenc, Kovács András honvédeket, hurton János őrvezetőt, és vegyék
őrizetbe a leventeotthon parancsnokát, valamint Gábor János főhadnagyot. Ki kell hallgatni erdei sámuelt és hajdú sándort (tiszti legényeket) a terhelt hercegszántói és újvidéki magatartására, különös figyelemmel az ottani razziában való részvételre. Az utóbbi tanútól meg
kell tudni, kik teljesítettek szolgálatot abban a szakaszban, amely az
újvidéki razziában a terhelt parancsnoksága alatt részt vett. Megtudakolandó a tanúktól, horváth szakaszvezető és Kovács tizedes lakcíme,
mivel ez utóbbiak a terhelt szakaszában szolgáltak.
294
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– hajdú sándor 1949. január 15.-ei tanúkihallgatási jegyzőkönyvét,
mely szerint nagy újvidéki tevékenységéről nem rendelkezett információval, de tudomása szerint nevezett csapategységében főleg szerbek és ruszinok, így pl. erdélyi Béla szabadkai, Molnár imre temerini lakos voltak.
– nagy Jánosnak a népbíróságnak írt kérelmét, mely szerint büntetésébe az 1948. október 12. napjától eltelt időt számítsák be, mivel
azon a napon lett letartóztatva a szegedi „katonapolitikán”.
– az 1957. május 04-én nagy Jánosnak a szegedi Megyei Bíróságon
történt meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet – miután a bírósági
irattárban nem találták meg a korabeli aktát –, amelyben a terhelt csak
a szerb pap meggyilkolására vonatkozóan tett vallomást, míg az újvidéki eseményekről nem nyilatkozott.
– a szegedi Megyei Bíróságnak 1975. november 28. napján kelt átiratát, a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási igazgatóságnak, amelyben arról tájékoztatták a címzettet, hogy a nagy Jánosra vonatkozó ítélet elveszett, így azt megküldeni nem tudják, majd
hivatkoznak az előbbi meghallgatásra, mely alapján röviden ismertetésre kerül a szerb pap meggyilkolására vonatkozó tényállás.
-o-o-o-o-onagy Jánosnak az 1948. október 14. és 1948. október 20. napjain gyanúsítotti kihallgatásain készült jegyzőkönyvei egybevetése alapján a
bíróság megállapította, hogy azok tartalmilag lényegében azonosak
azzal az eltéréssel, hogy az 1948. október 20-i jegyzőkönyv már nem
tartalmaz tényállást a Tanurdžić családra vonatkozóan.
A bíróság sajátosnak találta a korabeli vádhatóság eljárását a következők szerint:
Annak ellenére, hogy nagy János az 1948. október 14-i (első) gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyvében az összegyűjtött 30 személy
kivégzésénél, majd a Tanurdžić családdal szemben tervezett akció sikertelen végrehajtásánál, vagyis mindkét esetnél megjelöli dr. Képíró
csendőr főhadnagyot, mint jelenlévő személyt, illetve az ügyészségen
1948. október 22-én történt kihallgatásakor is terhelő vallomást tett
dr. Képíró sándorra, a vádirat idevonatkozó tényállásából hiányzik
dr. Képíró csendőr főhadnagy megjelölése, helyette az szerepel, hogy
nagy János „ismeretlen csendőr főhadnaggyal találkozott”, illetve a
295
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Tanurdžić család elhurcolását „ismeretlen csendőr főhadnagy” akadályozta meg.
Az 1948. október 23-án kelt és az államvédelmi hatóságnak adott
ügyészi utasítás alapján az állapítható meg, hogy – a három gyanúsítottnak a szerb pap meggyilkolása tekintetében tett beismerő vallomására figyelemmel – az eljáró ügyész ún. pótnyomozást rendelt el azzal,
hogy derítsék fel a leventeotthon parancsnokát, aki bejelentést (feljelentést) tett a pap ellen, felderítése esetén őt és Gábor János főhadnagyot – aki nagy János szolgálati elöljárója volt, és nagy az ő ráható
magatartására gyilkolta meg a papot – vegyék őrizetbe.
Az ügyész – feltehetően – ezt a két utóbbi személyt is meg akarta
vádolni a pap halála miatt. A továbbiakban olyan személyek felkutatására is adott utasítást, akik nagy alárendeltjei voltak Újvidéken.
Az ügyész ezen tanúk felderítésével és vallomásaikkal nyilvánvalóan
nagy János újvidéki szerepére vonatkozó és önmagát terhelő vallomását igyekezett ellenőrizni, illetve további bizonyítékot kívánt beszerezni
nagyra és esetleg dr. Képíróra.
Az eljáró ügyész ugyanakkor sajátos módon dr. Képíróra nem adott
ki őrizetbevételi utasítást és be sem várva a pótnyomozást, 1948. november 11. napján elkészítette a vádiratot, miután hajdu sándort az
újvidéki eseményre 1949. január 15-én hallgatták ki tanúként az ávhn, akkor, amikor nagy Jánost i. fokon 1948. december 15-én már halálraítélték.
A korabeli vádhatóság eljárásának vizsgálata során a bíróságban kérdésként merült fel, hogy az ügyész valamilyen jogtechnikai okra visszavezethetően mellőzte dr. Képíró sándorral szemben a felkutatását és
őrizetbevételét, valamint a vádiratban a név szerinti megjelölését, vagy
pedig azért, mert a rendelkezésre álló bizonyítékok, valamint nagy
János vallomása alapján nem látta bizonyítottnak, illetve komoly aggályai, kételyei voltak a tekintetben, hogy nagy János valóban találkozott dr. Képíró sándorral, akinek bármilyen köze lett volna az összegyűjtött 30 személynek a kivégzéséhez.
ez utóbbit látszik alátámasztani nagy Jánosnak a szegedi népbíróságon 1948. december 15-én tárgyaláson tett nyilatkozata, mely szerint
bűnösnek érezte magát a hercegszántói pap meggyilkolásában, míg az
Újvidéken történt események megtörténtében nem. A tárgyaláson, miután az eljáró bíró nagy János elé tárta a nyomozás, illetve az ügyészi el296

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 297

járás során tett vallomásait, akként nyilatkozott: „Az újvidéki dolog úgy
történt, amint most a főtárgyaláson bevallottam. Valóban a népügyész
előtt is a katonapolitikai osztályon tett vallomásom tartottam fenn, de azért,
mert az mondták a katonapolitikai osztályon, hogy úgy vonjam vissza a
vallomásom, hogy visszavisznek oda, s nagyon megvernek”.
nagy Jánosnak a bírósági tárgyaláson tett vallomása további két kérdést vet fel, az egyik a szavahihetőség, a másik nagy János elleni büntetőeljárás törvényes vagy törvénytelen volta, vagyis az, hogy a vallomását kényszer vagy fenyegetés hatása alatt tette vagy nem.
A szavahihetőség vizsgálatának tekintetében a következők állapíthatók meg:
1./ nagy János az igazságügyi szerveket már 1941-ben a hercegszántói pap meggyilkolása tekintetében megtévesztette a valótlan vallomásával és azzal, hogy valótlan vallomás megtételére bírta rá Kun szabó
Antal és Andrási József szakaszvezetőket. A valótlan vallomások alapján a pap meggyilkolásával nagy János helyett Kun szabó Antalt vádolták meg, aki ellen ugyanakkor a hamis vallomások alapján az eljárást
megszüntették azért, mert az eljárt hatóság nevezettek valótlan állítására figyelemmel azt állapította meg, hogy Kun szabó részéről a fegyverhasználat jogszerű volt, mert az a pap szökésének a megakadályozása
céljából történt.
A vallomásokból az is megállapítható, hogy a hamis vallomások
megtétele tekintetében nagy Jánosnak volt a szervező, irányító szerepe,
mivel az egész hamis vallomástétel az ő érdekében történt.
2./ nagy János valótlant állított 1948. július 30. napján, amikor a
már hivatkozott hivatalosnak számító okiratban valótlanul azt állította,
hogy katonai szolgálatra 1943. december 01-jén vonult be.
3./ Ugyancsak valótlant állított lényeges körülmény elhallgatásával,
amikor 1948. augusztus 14-én írt önéletrajzából szándékosan kihagyta
a katonai szolgálati idejének és helyének a felsorolásából hercegszántót
és az Újvidéken töltött 1942. január 20-23 közötti időt.
4./ nagy János ugyancsak valótlant állított lényeges körülmény elhallgatásával, amikor a korabeli büntetőaktájának eltűnése és az ítéleti
tényállás utólagos rekonstruálása céljából meghallgatták 1957. május
04-én a szegedi Megyei Bíróságon, amelyen csak a hercegszántói pap
meggyilkolásának történetét adta elő. Az új vallomása alapján készült
bírósági jegyzőkönyvre figyelemmel a bíróság nagy János elítélésére
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vonatkozóan a későbbiekben hiányos és ezáltal részben valótlan tájékoztatást ad, így pl. 1975. november 28. napján a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási igazgatóságnak.
A fentiekre figyelemmel a bíróságnak nagy János korabeli vallomásainak értékelése során komoly aggályai merültek fel a szavahihetősége
tekintetében, amely által az akkor tett vallomásának valósághűsége
alapjaiban kérdőjelezhető meg.
nagy János szavahihetőségének megkérdőjelezésétől függetlenül –
a bíróság álláspontja szerint – nagy Jánosnak az újvidéki razziával öszszefüggésben elkövetett és dr. Képíró sándorra tett terhelő vallomása
lehet teljes mértékben, vagy részben igaz, vagy akár valótlan is.
nagy János vallomásából és önéletrajza alapján az nagy biztonsággal
állapítható meg, hogy nevezett 1934–1937 közötti években a szegedi
Ferencz József Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat, de
a doktorátust nem szerezte meg. ezt bizonyítja a tiszti rendfokozata.
ez alapján az állapítható meg, hogy nagy János a szegedi egyetemi évei
alapján ismerte (ismerhette) dr. Képíró sándort, mivel ő is ezen időszakban ugyanezen egyetemnek volt a joghallgatója.
Az ügy megítélésénél lényegtelen, hogy dr. Képíró sándor ennyi idő
elteltével nem emlékszik vissza nagy Jánosra, illetve nem tudja, hogy
ő kicsoda.
Az 1945. január 15-én Makón az ávh által tanúként kihallgatott
hajdu sándor (nagynak volt a tiszti legénye) vallomása alapján ugyancsak egyértelműen megállapítható, hogy nagy János 1942. január 20.
és 25. közötti időben Újvidéken teljesített katonai szolgálatot. ilyen
értelemben nem zárható ki nagy és dr. Képírónak ez időben Újvidéken
történt esetleges találkozása.
Az tény, hogy ezidáig a rex szálló tulajdonosának és családjának, a
Tanurdžić családnak 1942. január 23-i dr. Képíró sándor volt cs. százados általi megmentése dr. Képíró sándor vallomásából volt ismert,
ami lehetett igaz is, meg nem is. érdekes módon dr. Képírónak a Tanurdžić család megmentésére vonatkozó vallomását éppen nagy Jánosnak a katonapolitikai osztályon 1948. október 14-én tett vallomása
támasztja alá, ugyanakkor nagy János ezen vallomásában terhelő vallomást is tett önmagára és dr. Képíróra is, az összegyűjtött 30 személy
kivégzésében való részvétellel.
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Az tényként állapítható meg, hogy nagy János is tudott dr. Képíró
sándor volt csendőrszázadosnak a Tanurdžić család megmentéséről
szóló történetről.
A továbbiakban a bíróság azt vizsgálta, ha igaz nagy Jánosnak az a
vallomásrésze, hogy dr. Képíróval 1942. január 23-án 11.00 óra körüli
időben a ii. rákóczi Ferenc utcában találkozott, bizonyítható-e az,
hogy ott és akkor dr. Képíró milyen tartalmú utasítást adott ki a 30
személynek a hova történő szállítására.
Dr. Képíró vallomása szerint ő mindvégig abban a tudatban volt,
hogy a csoportja által őrizetbe vett személyeket az utasításnak megfelelően igazoltatás végett a leventeotthonba kísérik.
ezzel szemben nagy János azt állította, hogy dr. Képíró sándor arra
adott utasítást, hogy a 30 személyt a teherautón a kivégzőhelyként számon tartott strand területére szállítsák. nagy további vallomása szerint
a 30 személy teherautóra történő szállításában kísérőként vett részt, és
a személyeket a strand helyett a sportpályára vitte, ahol az odaszállított
embereket fegyverhasználattal kivégezték.
A bíróság álláspontja szerint ítéleti bizonyossággal utólag már nem
lehet megállapítani, hogy dr. Képíró sándor volt csendőrszázados a 30
személynek a leventeotthonba, vagy a strandra történő szállítására
adott utasítást, mivel a két ellentétes tartalmú vallomást nem lehetett
feloldani, mivel a tárgyaláson nem állt rendelkezésre olyan egyéb objektívnek számító bizonyíték – mint pl. mondjuk a tehergépkocsi vezetőjének a vallomása -, mely alapján ezen alapvető kérdésben megnyugtató, aggálytalan módon lehetne dönteni.
A bíróság eközben kíván utalni arra, hogy 1941. április 11-én nagy
János arra kapott parancsot, hogy a hercegszántói papot Bajára kísértesse az ügyének kivizsgálása végett. A kapott parancs ellenére nagy a
kísérés közben kialakult szándéka alapján a papot nem kísérte Bajára,
hanem a falu határában lévő folyónál két pisztolylövéssel meggyilkolta.
ezen esetre figyelemmel nem zárható ki annak a lehetősége, hogy
dr. Képíró sándor volt csendőrszázados 1942. január 23-án 11.00 órakor az összegyűjtött 30 személynek a leventeotthonba történő kísérésére adott utasítást, mellyel szemben nagy János időközben meggondolta magát, és az utasítástól eltérően az őrizetbe vett személyeket nem
a leventeotthonba, hanem a sportpályára vitte kivégeztetni. nagy János ezen törvénysértő magatartásáért nyilvánvalóan dr. Képíró sándor
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nem tehető felelőssé, mert nagy törvénysértő magatartásáról nem volt
tudomása.
A korabeli eljárás bizonyítása alapján, arra sem kaptunk választ,
hogy nagy János ha arra kapott utasítást dr. Képírótól, hogy a 30 személyt a strand területére kísérje, akkor őket miért a sportpályára vitte.
nagy János vallomásainak részletes egybevetése alapján egyértelműen megállapítható az is, hogy a felelősséget a későbbiekben magától
igyekszik elhárítani, és azt másokra terhelni. A bíróság ezen megállapítása a következők alapján érhető tetten.
nagy János az 1948. október 14-i vallomásában még elismeri, hogy
a 30 személy elszállításában dr. Képíró előtt önként ajánlja magát a kísérést mintegy önszántából, saját kezdeményezés alapján hajtja végre,
illetve ugyanezen vallomásában azt állítja, hogy a sportpályán ő személyesen adott parancsot a kivégzőszakasz parancsnokának a kivégzésre.
ezzel szemben az 1948. december 15-i bírósági tárgyaláson már azt állítja: „Képíró felém fordulva kijelentette, hogy az összeszedett embereket
ki kell vinni a futballpályára (korábban még strand volt a vallomásában.
ez a megjegyzés a bíróságtól származik), a kivégzőhelyre, s mondta
nekem, kísérjem el az embereket és a kivégzőhelyen adjam át a kivégzőosztag parancsnokának”, illetve további vallomása szerint a kivégzőszakasz parancsnoka azt kérdezte, hogy „mit csináljon az emberekkel?”,
mire ő a kérdésre kérdéssel válaszolt: „mire vagy kioktatva?”, mire a szakaszvezető azt válaszolta: „hát arra…, hogy le kell lőni az embereket”,
mire nagy azt mondta: „akkor hajtsd végre a kötelességedet”.
A bíróság utalni kíván arra is, hogy a fenti kérdés eldöntésénél, nevezetesen, 1942. január 23-án 11.00 órakor nagy és Képíró találkozott
vagy nem, ha igen, akkor milyen tartalmú beszélgetés folyt közöttük,
a bíróság döntéshozatali képességét befolyásolta a tárgyalás közvetlenségének a hiánya, vagyis a bíróság a döntését a tárgyaláson közvetlenül
megvizsgált bizonyítékok és belső meggyőződése alapján hozza meg,
jelen esetben – nagy Jánost 1981 évben bekövetkezett halála miatt
nem lehetett a tárgyalásra idézni, így a bíróság az ő személyiségéről
nem szerezhetett közvetlen módon benyomást.
Azt nem lehet tudni, hogy nagy János az 1948. december 15.-i népbírósági tárgyaláson milyen egészségügyi, fizikai, és pszichikai állapotban volt, de az tény, hogy az ítélet utal a vádlott „idegállapotára”, és
erre figyelemmel a bíróság nem a vádlottnak a tárgyaláson tett vallo300
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mására, hanem „nevezettnek a nyomozás során tett és a főtárgyaláson
elé tárt vallomása” alapján állapította meg a történeti (terhelő) tényállást. Ugyancsak figyelemre méltó ugyanezen a tárgyaláson Andrási József iii. r. vádlottnak az a vallomása, hogy amikor 1941-ben a hercegszántói pap meggyilkolása ügyében ő is kapott idézést, és ebben az
ügyben akart beszélni Gábor főhadnaggyal, de helyette a lőtéren nagy
Jánossal találkozott, aki előtt aggályoskodott, hogy ebből az ügyből
„baj lesz”, mire nagy János azt válaszolta: „ne idegesítsen, mert fejbe
lő engem is, meg saját magát is”.
A most idézett hivatkozásokból, a bíróság álláspontja szerint, nagy
János megviselt, meggyengült, illetve labilis idegállapotú személy
lehetett.
Mindezek függvényében sajátos a korabeli népbíróság eljárása akkor,
amikor a tárgyaláson felismerhetően aggályossá kellett volna válnia a
vádlottnak az újvidéki eseményekre vonatkozó egyoldalú „beismerő”
vallomása, amit semmiféle egyéb bizonyíték nem támaszt alá, sőt a vádirati tényállással szemben az ítéletben már dr. Képíró kerül az eddig ismeretlen csendőr főhadnagy helyére, anélkül, hogy a bíróság indokát
adná, miért tért el a vádirat tényállás megállapításától.
A bíróság a védő felvetése alapján vizsgálta a háborús bűntett miatt
nagy János és 2 társa elleni, 1948-ban lefolytatott eljárás törvényességét,
miután 1989 februárjában a Minisztertanács döntése alapján 1 év alatt
elkészült, majd 1991. évben napvilágot látott Magyarországon a „Törvénytelen szocializmus” tényfeltáró bizottság jelentése. „A tanulmány
elkészítésének eredeti célja az volt, hogy föltárja azt a joggyakorlatot,
pontosabban szólva: azokat a jogtiprásokat, törvénysértéseket, az alapvető szabadságjogok semmibevételét, amely az „ötvenes éveket” jellemezte. A föltárásra azért volt szükség, hogy a sérelmezettek erkölcsi és
anyagi rehabilitációjának tudományos hátteret biztosítson. A munkát
két csoport végezte. Az egyik a jogász alcsoport volt. ők részben a jogalkotás, részben a joggyakorlat területén vizsgálták a korszakot. A másik,
a történész albizottság, mindehhez a történtei anyagot szolgáltatta”.
A büntetőeljárás szabályainak alkalmazása tekintetében a tanulmány a következő kritikai megállapításokat teszi:
1./ Gyakran megállapíthatatlan, hogy a terhelt mikor került a hatóság
őrizetébe. néhány olyan esetben, ahol fennmaradt az ún. vizsgálati
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napló, kimutatható, hogy a gyanúsítottat már napokon keresztül kihallgatták az első őrizetbevételi határozat megszületése előtt.
2./ A terhelt fogva tartására 72 óra után csak az ügyész előzetes letartóztatást fenntartó határozata esetén lett volna törvényes lehetőség.
ezt a határozatot az átvizsgált ügyek egyikében sem hozták meg.
3./ A vizsgált ügyek egyikében sem volt mód a nyomozati eljárásban
védő részvételére.
4./ A kihallgatásokról általában nem vettek fel jegyzőkönyvet,
hanem ún. „feljegyzést” készítettek. Kihallgatási jegyzőkönyv csak a
nyomozás befejezésekor készült és a bíróság csak ezeket a jegyzőkönyveket kapta meg, nem pedig az egész nyomozati anyagot.
5./ általánosnak mondható a kényszervallatás.
A beismerő vallomást, amely a legfőbb bizonyíték volt, rendszeresen
kényszervallatással csikarták ki. Tipikus módszerek: verés, sötétzárka,
éheztetés, családtagok elleni eljárással, illetve a családtagok elleni kényszerítőeszközök alkalmazásával való fenyegetés, a terheltet hosszú időn
keresztül nem engedték aludni, a terhelteknek napokon keresztül –
falhoz fordulva – kellett állni, rendszeres volt az éjszakai kihallgatás.
A hivatkozott tanulmány kritikai megállapításai a nagy János és 2
társa elleni büntetőeljárásban ugyancsak tetten érhetőek. ezek a következők:
1./ A hivatalos iratok alapján nagy János esetében sem állapítható
meg, hogy a katonapolitikai osztály, mint nyomozóhatóság mikor és
egyáltalán elrendelte-e az őrizetbevételét. Ugyanis az iratok szerint
nagy Jánost gyanúsítottként
– 1948. október 14-én hallgatták meg először, majd
– 1948. október 20-án folytatólagosan, ehhez képest az ügyész
– 1948. október 22-én rendeli el az előzetes letartóztatását.
nagy János az elítélése után kérelemmel fordult a bírósághoz azzal,
hogy az ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamába az
– 1948. október 12. napjától eltelt időt számítsák be, mert ő ettől a
naptól kezdve került fogvatartásba a katonapolitikai osztály által.
A bíróság életszerűnek találta a nagy János által megjelölt kényszerintézkedés kezdő időpontját, mivel Kun szabó Antalt a katonapolitikai
osztályon 1948. október 12. napján hallgatták ki tanúként, aki ekkor
vallomásában terhelő vallomást tett nagy Jánosra a hercegszántói pap
meggyilkolása tekintetében.
302

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 303

ebben az összefüggésben kérdésként merül fel, hogy a katonapolitikai osztályon mit csináltak nagy Jánossal 1948. október 12. és október 14. között, illetve tényként állapítható meg, hogy nagy Jánost hatósági határozat nélkül, jogellenesen tartották fogva az 1948. október
12. és október 22. közötti időben.
2./ Az iratok alapján egyértelműen az állapítható meg, hogy a katonapolitikai osztály 1948. október 12. napján – Kun szabó Antal tanúvallomása alapján – csak az 1941. április 11-én elkövetett papgyilkosságot ismerte.
A bíróság teljesen életszerűnek találta azt, hogy az a nagy János, aki
1941-ben a papgyilkosság ügyben a katonai igazságügyi szervezet előtt
mindent letagadott, és hamis vallomásokkal az eljáró hatóságot sikerült
úgy félrevezetnie, hogy az eljárás megszüntetésre került, az 1948. október 14-i első kihallgatása során a katonapolitikai osztályon azonnal
elismeri a papgyilkosságot, sőt minden egyéb terhelő bizonyíték hiányában beismer még további olyan súlyos bűncselekményeket, mint az
1942. január 23-án Újvidéken történt 30 személy meggyilkoltatását,
és a Tanurdžić család elhurcolására és megölésére tett kísérletet.
A már hivatkozott tényfeltáró bizottság jelentésére figyelemmel a
bíróságban is az a határozott meggyőződés alakult ki, hogy nagy Jánost
már 1948. október 12. napjától folyamatosan hallgatták ki, ezeken a
kihallgatásokon nyilvánvalóan mindent tagadott, majd az alkalmazott
kényszer, fenyegetés hatására tett „beismerő” vallomást, és a 2 nap alatt
kicsikart több vallomás közül csak ez utóbbi, az 1948. október 14-i került felhasználásra a bíróság előtt.
A nyomozati szakban alkalmazott kényszer és/vagy fenyegetés megtörténtének lehetőségét erősíti nagy Jánosnak a bírósági tárgyaláson
tett ez irányú vallomása is, amelynek – a bíróság álláspontja szerint –
egy lelkiismeretesen eljáró bíró érdeklődését fel kellett volna keltenie.
3./ egyértelműen megállapítható, hogy nagy János a nyomozás és
a vádelőkészítés hatálya alatt meg volt fosztva a védelem jogától, miután védő kirendelésére csak a vádirat elkészítése, 1948. november 11.
után, azaz 1948. november 23-án, illetve december 09. napjától történt
intézkedés, akkor, amikor a tárgyalás megtartására 1948. december
15-én került sor.
4./ nagy Jánosnak az újvidéki eseménnyel összefüggésben önmagára
és dr. Képíró sándor volt csendőrszázadosra tett terhelő vallomása nem
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nevezhető következetesnek, mert a nyomozás során – feltehetőleg kényszer, fenyegetés hatása alatt – tett vallomását az 1948. december 15-i
népbírósági tárgyaláson lényegében visszavonta, majd 1957. május 04én a szegedi Megyei Bíróságon történt meghallgatásakor már említést
sem tett az Újvidéken történt, általa korábban „beismert” eseményről.
ez utóbbi körülmény is inkább azt erősíti, hogy nagy János Újvidékkel kapcsolatos vallomását kényszer, fenyegetés hatására tette. Természetes kérdésként merül fel az is, hogy nagy János 1957. május 04én történt meghallgatásakor tudta-e azt, hogy a korábbi bírósági iratok
eltűntek, a meghallgatásra irat-rekonstruálás miatt van szükség, ilyen
értelemben – mivel állítását nem tudják ellenőrizni – bármit mondhat,
illetve lényeges körülményeket is elhallgathat jogkövetkezmények nélkül.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény 78.§ (1) bekezdése
akként rendelkezik, hogy: „A büntetőeljárásban szabadon felhasználható a törvényben meghatározott minden bizonyítási eszköz, és szabadon
alkalmazható minden bizonyítási eljárás.”
ezzel a szabályozással összhangban van a Be. 118.§ (2) bekezdésének
azon rendelkezése, hogy: „A terhelt beismerése esetén – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat is”.
nagy János és két társa elleni büntetőügyben még így utólag is
egyértelműen bizonyított az, hogy a hercegszántói papot nagy János
gyilkolta meg két pisztolylövéssel, amit aggálytalan módon támaszt alá
a két gyanúsított-társnak az idevonatkozó és lényegében nagy Jánossal
összhangban levő vallomása.
Ugyanakkor nagy Jánosnak az újvidéki eseményre vonatkozóan
tett, önmagát és dr. Képírót terhelő vallomást megerősítő vagy cáfoló
bizonyíték beszerzése elmaradt, ilyen értelemben a bíróság aggályosnak
találta az 1948. december 15-i népbírósági marasztaló ítéletet az Újvidéken történtekkel kapcsolatos tényállás megállapítása tekintetében,
különösen akkor, amikor egyrészt a tárgyaláson a terhelt visszavonta a
nyomozati szakban tett vallomását, annak elfogadható indokát is adva,
másrészt az ítéletben utalás van a terhelt idegállapotára (ami felveti azt,
hogy kifogásolható egészségügyi állapotban jelent meg a tárgyaláson),
harmadrészt a terhelt ez irányú, kétes értékű vallomását semmilyen más
bizonyíték nem támasztotta alá.
A Be. 78.§ (4) bekezdés értelmében „nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság,
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az ügyészség vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott
módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg.”
ezen rendelkezéshez fűzött kommentár szerint: A (4) bekezdés a
bizonyítás tisztaságát, megbízhatóságát hivatott szolgáltatni azzal,
hogy külön is rögzíti: nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész vagy a
nyomozóhatóság bűncselekmény útján vagy más tiltott módon, vagy
a résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg.
A bűncselekmény a Btk. különös részében foglalt tényállások valamelyikének a megvalósítását jelenti.
Azt, hogy a bizonyítékok beszerzése során történt-e bűncselekmény,
külön büntetőeljárásban kell megállapítani. ebből viszont az következik, hogy a büntetőeljárás mindaddig érdemben nem fejezhető be,
ameddig a nyomozóhatóság vagy a bíróság nem foglal érdemben állást
a tekintetben, hogy a bizonyítékok beszerzése során történt-e bármilyen bűncselekmény.
A (4) bekezdés ii. fordulata szerint nem csupán a bűncselekmény
elkövetése útján, hanem a más tiltott módon beszerzett bizonyítékot
sem lehet az eljárás során bizonyítékként értékelni. nyilvánvaló, hogy
ebbe a kategóriába tartozhat a fizikai tettlegességet el nem érő, de azt
megközelítő vagy azzal egyenértékű kínzás jellegű fárasztás, éheztetés,
alvás megvonás stb. ebbe a körbe tartozik a beugratás, az előnyök alaptalan ígérgetése és minden olyan pszichikai jellegű befolyásolás, amely
alkalmas lehet arra, hogy a kihallgatott személyt akarata ellenére, vagy
akaratával ellentétesen vallomás megtételére befolyásolja.
A bíróság álláspontja szerint nagy Jánosnál a a bizonyíték, a beismerő vallomás a már említett „tiltott mód” valamelyik formájának alkalmazásával lett beszerezve a nyomozati szakban.
Összefoglalva tehát a büntetőeljárás szabályaival ellentétesen, illetve
bűncselekmény útján beszerzett bizonyítékok a büntetőeljárás során a
törvényi tilalomnak megfelelően nem használhatók fel, azokat még
objektív valódiságuk ellenére is figyelmen kívül kell hagyni.
Azt, hogy a büntetőeljárásban résztvevő személyek milyen jogokkal
rendelkeznek, az eljárási törvény tételesen felsorolja. ezek például
– a Be. 5.§ szerint a terheltnek a védelemhez való joga,
– a Be. 8.§ szerint az önvádra kötelezés tilalma, …
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A törvény szövegéből következik, hogy az eljáró hatóságoknak a
megelőző eljárás és a saját eljárás törvényességét is hivatalból és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. ha viszont maga a bíróság észleli
saját eljárásának törvénysértő voltát, akkor köteles azt oly módon korrigálni, hogy a bizonyítás eredményét kirekeszti a mérlegelési köréből.”
A fenti aggályok miatt a bíróság nagy Jánosnak az 1948. október 14én és október 20-án a katonapolitikai osztályon, majd az ávh-n, ezt
követően 1948. október 22-én a népügyészségen, és 1948. december
15-én a szegedi népbíróságon tett vallomásaiból készült jegyzőkönyveket, valamint a bíróságok i. és ii. fokú határozatait kirekesztette a bizonyítékok köréből.
A bíróság megjegyzi, hogy a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1947. december 31-én kihirdetett 1947. évi XXXiv.
tv. 12.§ (2) bekezdés szerint „a népbírósági tanács öt tagból áll. A tanács
elnökét (helyettes elnökét) a bírói (ügyvédi) képesítésű személyek sorából
az igazságügy-miniszter jelöli ki, egy-egy tagját (póttagját) pedig a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Kommunista
Párt, a nemzeti Parasztpárt és a szociáldemokrata Párt helyi szervei
küldik ki.”, továbbá a 14.§ (2) bekezdés szerint „a a Független Kisgazda-,
Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Kommunista Párt, a nemzeti
Parasztpárt és a szociáldemokrata Párt országos vezetősége beküld a népbíróságok országos Tanácsának minden tanácsába egy-egy bírói (ügyvédi) képesítéssel rendelkező, büntetlen előéletű… állandó tanácstagot”.
A hivatkozott törvény értelmében nagy János és 2 társa elleni büntetőügyben ülnökként a Kisgazdapártból, a Kommunista pártból, a
Parasztpártból, és a szociáldemokrata pártból delegált személyeknek
kellett volna részt venni. A tárgyalási jegyzőkönyv tanúsága szerint a
tanács tagjai közül 1–1 fő a Parasztpártból és a Kisgazdapártból, míg
2 fő a Magyar Dolgozók Pártjából volt delegálva, vagyis az utóbbinál
olyan pártból, amelyet nem ismert a már hivatkozott törvényhely,
ugyanis 1948. június 13-án az a sajátos helyzet állt elő, hogy a megszűnt két munkáspártból egy lett, a Magyar Dolgozók Pártja, ugyanakkor a jogalkotó nem nyújtott be a törvényhozásnak törvénymódosítást, sem a „fúzió” előtt, sem utána, hogy az új párt, a jogutód két
népbírót delegálhat a népbírósági tanácsokba, azaz mind az 1945.,
mind az 1946. évi vii. törvény alapján ítélkező tanácsok – a bíróság
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álláspontja szerint – alaki törvénysértéssel voltak megalakítva, ami az
eljárásjog szerint abszolút hatályon kívül helyezési ok.
A bíróság a Be. 417.§ (3) bekezdés alapján a fenti törvénysértést észlelve
jelzéssel élt a legfőbb ügyésznél.
A bíróság a tárgyaláson ismertetett bizonyítékok közül a következőket emeli ki, amelyek alapján rekonstruálni lehet az akkori eseményeket, és következtetést lehet levonni dr. Képíró sándor volt csendőrszázados magatartására, illetve annak megítélésére.
Gerencséry Mihály volt csendőr főhadnagyot az ávh 1951. április
23-án gyanúsítottként hallgatta ki. vallomásának lényege szerint 1941
októberében került Újvidékre szárnyparancsnok helyettes beosztásba,
ahol 1942. májusáig teljesített szolgálatot. szolgálati ideje alatt történtek az újvidéki vérengzések, melynek irányítója Feketehalmy-Czeydner
altábornagy volt, részt vett benne Grassy József ezredes, Deák ezredes
a honvédség részéről, a csendőrség részéről pedig Gaál lajos alezredes,
Fóthy Ferenc alezredes, Budur Károly százados, stepán lászló százados, Képíró sándor százados és Kacskovics Balázs. A razziában mint
kutatócsoport parancsnok egy napig vett részt, olyan személyek felkutatásában akiknek a városban való tartózkodásra megfelelő igazolványuk nem volt. emlékezete szerint a parancsnoksága alatt álló csoport
4 személyt állított elő, akiket az ott működő bizottságnak adtak át és
az döntött a további sorsuk felett. A következő napokban 3 hétig a lakásában tartózkodott betegsége miatt. Tagadta, hogy az újvidéki vérengzésben, vagy kegyetlenkedésben részt vett volna.
A Budapesti Katonai Ügyészségnek 1951. augusztus 16-án kelt
Kü.Xvii.2776/1951. számú vádirata szerint a vádlott 1941–1942-ben
meg nem állapítható időben egy alkalommal beosztottjai 8-10 szökevényt és ellenállót lőttek le, egy alkalommal beosztottjai 4 személyt
fogtak el, azokat az Újvidéken működő bizottságnak adták át, ezáltal
részese volt belföldön emberek törvénytelen megkínzásának és kivégzésének. (nyr. 11.§ 5./ pont).
A vádirat megállapítja, hogy a vádlottat ezen cselekménye miatt a
horthy bíróság már egyszer felelősségre vonta, 7 évre ítélte, ugyanakkor ez a vádlott javára nem értékelhető, mert a német megszállás után
a fennálló fasiszta kormány, mint megbízható egyént szabadlábra helyezte, az ellene emelt vádakat pedig ejtette.
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A Budapesti Katonai Törvényszék 1951. szeptember 20. napján kelt
KB. viii. 2925/1951. számú ítéletében megállapított tényállás szerint
„Délvidék visszacsatolása után, 1942. januárjában egy csendőrcsoport
parancsnokaként részt vett a délvidéki és zsablyai vérengzésekben.
A vádlott egy kutatócsoport parancsnoka volt, mely több járőrből volt
összetéve, s eme járőrcsoport a tisztogatás alkalmával 8 esetben fegyvert
használt szökevények, illetve ellenállók ellen. Ugyanez járőrcsoport 4
baloldali magatartású egyént átadott az Újvidéken működő bizottságnak… De tudomása van arról, hogy a 4 személy közül egyiknek sem
esett különösebb bántódása.” A bíróság nem fogadta el a vádlott érdemi
védekezését, indokolása szerint ismerve az újvidéki vérengzés adatait
nem kétséges, hogy mind a 8 esetben a fegyverhasználat halálos kimenetelű következményekkel járt, az „igazolóbizottság”, mint olyan törvénytelenül működött, mert az odakerülő baloldali személyeket bírói
eljárás nélkül kivégeztette. ezen személyek a vádlott parancsoksága
alatt működő csendőrjárőr tevékenység folytán életüket vesztették.
ezért a bíróság Gerencséry Mihály volt csendőr főhadnagyot bűnösnek
mondta ki háborús bűntett elkövetésében, amiért 15 éves börtönbüntetésre, 10 évi közügyektől eltiltásra, lefokozásra és teljes vagyonelkobzásra ítélte.
A Katonai Főtörvényszék az 1951. december 07-én kelt ii. 994/1951.
számú végzésével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet azzal, hogy a vádlott, ha nem is volt személy szerint tettese az emberek törvénytelen
kivégzésének vagy megkínzásának, de mint Újvidéki csendőr szárnyparancsnok helyettes feltétlenül részese volt annak.
A legfelsőbb Bíróság a 2001. november 19-én kelt Bfv.X.2319/
2001/4. számú felülvizsgálati ítéletével a Gerencséri Mihály terhelt
ellen folyamatban volt, a Budapesti Katonai Törvényszék ítéletét és a
Katonai Főtörvényszék végzését hatályon kívül helyezte és a terheltet
az ellene emelt háborús bűntett miatt emelt vád alól felmentette. A legfelsőbb Bíróság megállapítása szerint, a felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás olyan általános megállapításokat tartalmaz, amelyek
bűncselekmény alapjául nem szolgálnak, vagyis: „Az ítélet nem tartalmaz semminemű megállapítást arra vonatkozóan, hogy a fegyverhasználatnak milyen következményei voltak. Így nincs ítéleti ténymegállapítás arra sem, hogy a fegyverhasználat eredményeként valakinek
a halála bekövetkezett-e, vagy egyáltalán személyek megsérültek-e.
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hasonlóan nincs tényállás arra sem, hogy mi lett a következménye
annak, mely szerint a járőrcsoport négy baloldali magatartású egyént
az Újvidéken működő bizottságnak átadott”.141
Budur Károly volt csendőrszázadost az AVH 1952. szeptember 25-én
hallgatta ki gyanúsítottként. vallomásának lényege szerint a makói csendőriskolában oktatótiszt beosztást látott el, bűnügyi nyomozást tanított. 1942. január 19-én Újvidékre szállították vasútszerelvényen az
egész csendőriskolát. Az iskolától részt vett Jakabos istván csendőrszázados, Kacskovics Balázs csendőr főhadnagy és Képíró sándor csendőr
főhadnagy oktatótisztek.
Az újvidéki csendőriskola részéről annak parancsnoka Gaál lajos
csendőr őrnagy, aki a razzia tartama alatt parancsnoka volt a vezényelt
csendőröknek is. Az újvidéki iskolától jelen volt Kun imre csendőr főhadnagy és Csáky József csendőr főhadnagy.
A szekszárdi csendőriskolától dr. Zöldy Márton csendőr főhadnagy
vett részt egy szakasszal. A vezérkari főnökség részéről lett kiküldve
Bátori Géza csendőralezredes, Fóthy Ferenc csendőralezredes és horkay József csendőralezredes.
Megérkezésük napján a csendőrtiszt-társaival együtt a Báni palotába
mentek, ahol Gaál csendőr őrnagy ismertette, hogy a vezérkari főnök
utasítására 3 napos razziát tartanak Újvidéken, amelynek célja a közbiztonsági szolgálatra veszélyes baloldali elemek felkutatása, őrizetbe
vétele. A parancs szerint 21-én reggel 05.00 órára kellett jelentkezniük
a csendőriskola épületében.
Gaál csendőr őrnagy 20-as csoportokra osztotta a csendőröket és
még 20 honvéd egyént osztott a csoportba, meg egy rendőrt, aki ismerte az utcákat. A csoportokat fel kellett osztani 4 fős járőrökre. A parancsnokoknak az volt a feladata, hogy ellenőrizzék a járőröket, intézkedni az őrizetbevételre és a gyűjtőhelyekre kísérésben. Az eligazítás
után elvitte csoportját a kijelölt városrészre. Kb. 130 kommunista vagy
partizángyanús személyt vettek őrizetbe, akiket a leventeotthonban
székelő igazolóbizottság elé kísérték. Január 23-án 11.00 órától lövöldözésre lett figyelmes, ami fokozódott és kb. 4 órán keresztül tartott.
15.00 órakor kapták azt a parancsot Grassytól, hogy a razziát le kell
állítani, a tisztek menjenek a Báni palotába Gaál őrnagyhoz eligazításra. Miután megérkeztek, Gaál őrnagy közölte velük, hogy a razziát
azért kellett leállítani, mert Zöldy Márton csendőr főhadnagy és egy
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folyamőr főhadnagy nagy létszámú személyt kivégeztek a Duna-strandon és a Dunába dobták őket. ezen az eligazításon jelen volt Kacskovics Balázs is, aki ugyancsak csoportparancsnok volt. Továbbá vallomása szerint tudta, hogy a parancsára őrizetbe vett személyek ki lesznek
végezve, mert az eligazításon hallotta, hogy megtorlás végett történik
a polgári személyek összeszedése, mivel előzőleg a zsablyai őrsön ismeretlen civilek agyonlőttek több csendőrt. Az újvidéki vérengzésben
való részvételért 1944-ben felelősségre vonták és 12 évet kapott.142
A Budapesti Katonai Ügyészségen 1953. augusztus 25-én történt kihallgatásakor az Avh-nál tett vallomását részben fenntartotta, ugyanakkor tagadta, hogy 130 személyt vettek őrizetbe, és tudta, hogy ezeket
a személyeket ki fogják végezni, mivel erről csak utólag, 1944-ben értesült a honvéd törvényszéken.143
A Budapesti Megyei Bíróságon B.iii.0343/1953. szám alatt 1953.
szeptember 30. napján, mint iv. r. vádlott a vallomásában a következőket adta elő:
1949. január 19-én, mint a makói csendőr iskola oktatója 2 főhadnagy társával és az iskolával indultak parancs alapján Újvidékre. 20-án
Kacskovics és Képíró főhadnaggyal jelentkeztek Gaál őrnagynál, ahol
már több tiszt tartózkodott. Gaál közölte velük a 3 napos razzia végrehajtását, célját, feladatukat. 21-én 05,00 órakor az iskolaudvaron volt
a gyülekezés. egy-egy tisztnek 10-12 járőrt kellett ellenőrizni. egy-egy
járőr 4 „tagból”, 2 csendőrből, 2 katonából, és egy rendőrből állt, aki
helyismerettel rendelkezett. Írásbeli utasítást is kaptak, melyet minden
járőrcsoport írásban szintén megkapott. Az igazoltatások 18.00 óráig
tartottak. A járőrcsoportokat nem tudta minden esetben ellenőrizni,
mivel egyszerre nem lehetett 12 helyen. Akik nem tudták magukat igazolni, azokat úgynevezett fogolyátvevő közegeknek kellett átadniuk,
akik az ilyen egyéneket a leventeotthonba kísérték, ahol a polgármester és más hatósági személyek tartózkodtak és azok előtt kellett igazolnia magát az illetőnek.
Az első két napon az igazoltatás rendben folyt, nem volt olyan, aki nem
tudta volna igazolni magát. A harmadik napon a járőr jelentette, hogy
3–4 főt adott át a fogolyátvevőknek, akik nem tudták magukat igazolni. A harmadik napon, amikor az igazoltatás folyt, kb. 11.00 óra körüli 2–2,5 kilométer távolságból erős lövöldözést hallott. Kutatta az
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okát, de nem tudta kideríteni. A lövöldözés kb. 14.00 óráig tartott.
Küldönc útján kapta a parancsot, hogy a razzia azonnali hatállyal be
van szüntetve, vonuljanak be a legénységgel a szálláshelyre, a tisztek
Gaál őrnagynál jelentkezzenek. Megjelenésükkor Gaál őrnagy közölte,
hogy Zöldy főhadnagy 80 embert végeztetett ki a folyamőrség tagjaival
a strandon, ezért Grassy a razziát leállította. További állítása szerint: ő
jóhiszeműen járt el, amikor a magát igazolni nem tudó egyént az igazolóbizottság elé kísértette, gondolván, hogy ott kiléte minden bizonynyal tisztázódik a hatósági személyek előtt, akik a város lakóit ismerték.
Zöldy külön megbízatással volt odarendelve, aki nem Gaáltól, hanem
Grassytól kapta mindig a közvetlen utasítást.
1944-ben az újvidéki eset miatt eljárás folyt ellenük. Az 1944-ben
tartott tárgyalás során jött rá arra, hogy a razziának kettős célja volt:
1./ személyek igazoltatása
2./ a vezérkar által elrendelt megtorlás végrehajtása.
Az 1944-ben tartott tárgyaláson vádlott-társa volt Kacskovics, Képíró, Kun, stepán, Csáky, horkay, Tóth, Bátori, Gaál, Földi, Deák, Feketehalmy-Czeydner és Grassy.
További vallomása szerint: „Utasítás volt arra, hogy aki nem tudja
magát igazolni az ilyeneket át kell adni a leventeotthonba.”
ha tudtam volna, hogy a razziák következménye mi lesz, inkább
megtagadtam volna a parancsot, mint a szolgálati szabályzati előírja,
hogy az olyan parancsot, amely nyilvánvaló, hogy bűncselekményt képez,
meg lehet, meg kell tagadni.144
Dr. Kacskovics Balázs volt csendőrszázadost az Avh-n 1952. szeptember 26-án hallgatták ki gyanúsítottként.
A Budapesti megyei bíróságon B.iii.0343/1953. szám alatt az 1953.
szeptember 25-én megtartott bírósági tárgyaláson tett vallomása szerint:
vallomása szerint 1942. január 20-án reggel Jakabos istván csendőrszázadossal, a makói csendőr iskola parancsnokával utazott Újvidékre,
ott jelentkezett az ottani katonai parancsnoknál, Grassy vezérőrnagynál. ezen a napon délután Budur Károly és Képíró sándor csendőr főhadnagyokkal együtt érkezett meg a makói csendőriskola legénysége.
ezen napon este 20,30 órakor a városba rendelt alakulatok (honvéd,
csendőr, rendőr) tisztek részére megbeszélés volt a Báni palotában.
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Jelen volt Gaál lajos csendőr őrnagy, az újvidéki járőrvezető iskola parancsnoka, Csáky József csendőrszázados, Kun imre csendőrszázados
oktatótisztek. A többi tiszt nevére nem emlékezett. A várostérkép alapján 3 részre lett felosztva. 21-én reggel 05.00 órakor jelentkezni kellett
az újvidéki csendőriskolánál. Az eligazítást Gaál csendőr őrnagy tartotta. Az eligazítás szerint vegyes kutatójárőröket alakítanak, akik feladata az igazoltatás. hozzá 40 fő, 10x4 fő járőr lett beosztva, 2 honvédból, egy járőrvezetőből és egy járőrtársból állt. Aki nem tudta
magát igazolni, vagy fegyvert találtak, azt őrizetbe kellett venni és az
illetőt a leventeotthonban működő igazoló parancsnokságnak kellett
átadni. A razzia során több embert kivégeztek, amiről később értesült.
A kivégzésekben a honvédség és Zöldy Márton csendőrhadnagy által
vezetett részleg vett részt. A kivégzések a strand területén történtek.
Tudta, hogy Képíró sándor csendőr főhadnagynak és Budur Károly
csendőr főhadnagynak is az volt a feladata a razzia során, mint neki.145
1942 januárjában a makói csendőrtanosztálynál teljesített szolgálatot. 19-én este parancsot kaptak, hogy Újvidékre kell menni. 20-án
délben érkeztek meg. Utána megbeszélés volt, közölték, hogy 3 napos
razzia fog kezdődni. ezt Gaál őrnagy közölte. Másnap megkapták az
eligazítást. ennek a lényege az volt, hogy a kijelölt útvonalon mindenkit igazoltatni kell. Aki nem tudja magát igazolni, azt őrizetbe kell
venni és át kell adni az átvevő járőröknek. náluk az első két nap nem
történt semmi, csak a harmadik napon vettek őrizetbe 3 személyt, akiket bevittek a leventeotthonba. A lövéseket a 3. napon hallotta 12.00
óra után. nem tudta megállapítani a lövések okát. 15.00 órakor bevonult, jelentkezett Gaál őrnagynál. Budurral nem találkozott. Arról,
hogy tömeges kivégzés történt, csak akkor értesült, amikor már vége
volt az egésznek, de főként a tárgyaláson. nem tudta, hogy az őrizetbe
vett személyeknek mi lesz a sorsa.146
A Budapesti Megyei Bíróság az 1953. november 20-án kelt B.iii.
0343/1953–10. számú és 1954. március 15. napján jogerős ítéletével
dr. Kacskovics Balázst, mint az ügy iii. r., és Budur Károlyt, mint az
ügy v. r. vádlottját bűnösnek mondta ki emberek törvénytelen kivégzésének, és megkínzásának részeseként elkövetett háborús bűntettben,
ezért mindkét vádlottat külön-külön 15 évi szabadságvesztésre, 10 évi
közügyektől eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra ítélte, mely bűncse312
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lekményt azáltal követtek el, hogy „a razzia harmadik napján Kacskovics vádlott járőrei legalább 3 személyt vettek őrizetbe, akiket bekísértek a leventeotthonba, Budur vádlott járőrcsoportja pedig legalább 6
személyt vett őrizetbe, akiket szintén a leventeotthonba kísértek (bírósági iratok között).

Dr. Babós József hb. ezredest az újvidéki hadbírósági tárgyalás tárgyalásvezető bíráját a Budapesti Népügyészségen dr. Zöldy Márton és társai
ellen háborús bűntett miatt 1945. november 10. napján, és a Budapesti
Népbíróság háborús bűntett miatt Feketehalmy-Czeidner Ferenc ellen
indított büntetőügyben 1946. május 21. napján részletesen kihallgatta
tanúként. Vallomásának lényege szerint:
– Feketehalmy és Grassy által kiadott karhatalmi intézkedések törvényszerű intézkedéseket tartalmaztak, de a végrehajtás során ellenkezőképp cselekedtek.
– A várost 3 körzetre osztották, a külvárosból kiindulva haladtak a
belváros felé.
– 240 kutatójárőr járta az utcákat és a házakat.
– A kutatójárőröket kísérő járőrök követték, akik a magukat igazolni
nem tudó személyeket összegyűjtötték,
– A gyűjtőjárőrök pedig a leventeotthonban felállított igazolóbizottság
elé vitték az összegyűjtött lakosságot. Az igazolóbizottság tagjai helybéliek
voltak, akiknek a személyét teljes mértékben nem tudták megállapítani.
– Az első nap 15 embert nem igazolt a bizottság, ezért az éjszaka
folyamán Gaál csendőralezredes parancsára őket a strandra vitték kivégezni,
– másnap éjszaka újból kivittek 5 embert a strandra, és agyonlőtték őket.
– A kiadott intézkedés az igazolóbizottság kötelmeit úgy állapította
meg, hogy „az igazoltatja az egyéneket, az egyének ezután elbocsátásra
kerülnek, akik pedig gyanúsak, vagy akik bűncselekményt követtek el, azokat át kell adni a csendőrnyomozóknak, illetve – a rendőrség útján – az
illetékes bírósághoz kell majd átküldeni.147
– Az 5000–5500 főből álló karhatalmi erő parancsnokságával Grassy
József ezredes volt megbízva.
– Újvidék razzia tervét Gaál Lajos csendőr őrnagy, az ottani csendőriskola parancsnoka és Tallián József rendőr főfelügyelő készítette el.
– A plakátokat 21-én ragasztották ki.

313

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 314

– Kivégzőhelyként volt kijelölve a strand, ahol a legtöbb embert, 450et végezték ki, a Kossuth Lajos utca, a Deák Ferenc tér, a Laktanya utca,
és a Piros út. Tömeges kivégzés volt a szerb temetőben, az Újvidéki Atlétikai Sportklub pályáján, és a Bárdossy László utcában. Kivégzések voltak
továbbá magánlakásokban, házakban.
– Zöldy január 22-én „mű-partizáncsatát” rendezett. Két hulla zsebébe szerb lőszert tettek. Másnap három csendőr fejét, illetve kezét kötözték be, mint akik partizántámadás során sérültek volna meg, akiket a kivonuló járőrök előtt felvonultattak.
– „A legénység nyakló nélkül itta az erős rumos teát … félig meddig be
voltak rúgva.”
– A harmadik napon „nyakló nélkül” fogták el a polgári egyéneket.
A gyűjtőjárőrök nem a leventeotthonba, hanem egy részüket a strandra,
másik részüket az atlétikai sportpályára, a szerb temetőbe vitték, ahol ezután megkezdődött a tömeges kivégzés.
– A harmadik napon, vagyis 23-án Zöldy Márton, aki egy járőrcsoport vezetője volt, egy csoport, 10–12–14 csendőr-, és honvédjárőrből állt,
a laktanya, a Kossuth és a Piros utcát ismételten végigrazziázta „és egy jó
fél óra alatt 200 halottat csinált”. Pontosan megállapították, hogy kit, hol
lőttek le.
– Az igazolóbizottság az igazoláson átment személyeknek nem adott
igazolást, így fordult elő, hogy a leventeotthonból kiengedett személyt
újból elfogták és „voltak, akik addig jártak ide-oda, míg valami kivégzőhelyre nem sodródtak és kivégezték őket.
Vallomása szerint: „A csendőrök összebeszélés szerűen nem akartak
emlékezni semmire”.
– A strandon Korompay Gusztáv főhajóhadnagy volt a katonai alakulat parancsnoka, aki parancsot kapott arra, hogy akiket a járőrök odavezetnek, azokat agyon kell lőni.
– Újvidéken 879 személyt gyilkoltak meg.
A védelem becsatolta dr. Babós József hb. ezredesnek a Budapesti
népügyészségen 1942. november 12-én felvett folytatólagos tanúkihallgatási jegyzőkönyvét, melyből a bíróság a következő megállapításokat látta kiemelendőnek:
– „A vezérkar főnökének bírósága jogerős ítéletet hozott ebben az
ügyben. Az ítélet ellen lényegében csak jogegység érdekében lehet jogorvoslattal élni… Tudomásom szerint ebben az esetben is ez történt.”
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– Hat hétig dolgozott Újvidéken és környékén, több ezer tanút hallgatott meg, a vizsgálatról 705 oldalas jelentést készített.
– A vezérkari főnökség bírósága, mint „tábori bíróság” volt lényegében
az egész pernek az ura a VKF, tőle függ a vádemelés, az eljárás megindítása,
vizsgálati fogság elrendelése, ítélet megerősítése, a büntetés végrehajtása”.148
Dr. Zöldy Márton volt csendőrszázadost az Államrendőrség Politikai
rendészeti Osztálya 1945. november 07-én háborús bűntett miatt hallgatta ki gyanúsítottként.
vallomásának lényege szerint parancs alapján 1942. január 19-én este
érkezett meg a szekszárdi csendőriskolától 40 „iskolással” Újvidékre.
este először Grassy ezredes szólalt fel, majd a rendőrség részéről egy
rendőrtiszt, a csendőrség részére pedig Gaál lajos cs. alezredes adta
meg az útmutatást. ezt írásban is megkapták. vegyes – csendőr, katona,
és rendőr – járőrök mentek ki, az utcákat kellett elzárniuk, és házról
házra járva kellett igazoltatniuk mindenkit. Az ő feladata volt az utcán
való tartózkodással ellenőrizni, hogy szabályszerűen folyik az igazoltatás. ő lakásba nem ment be. Az igazoltatás január 20-án kezdődött
el. A nap folyamán 400 főnyi csoport gyűlt össze, akiket igazoltatás végett a leventeotthonba kívánt kísérni. Ekkor találkozott Grassy ezredessel,
aki többek között a következő kijelentést tette: „nem csendőri igazoltatásról
van szó, hanem a nemzeti becsületünkről és igazolni mindenki tudja magát,
megtorlásról van szó … nem emberek összeszedéséről”. Arra a kérdésre, hogy
„lőjük agyon őket?” Grassy azt válaszolta: „megtorlásról van szó”. Ő ekkor
ezen beszélgetésből tudta meg, hogy „embereket akarnak kivégezni”.
Aznap este a parancsnokságon Grassy ezredes közölte velük, hogy
„a hadtestparancsnok, Feketehalmy nincs megelégedve az eredménynyel, és sokkal erélyesebben kell dolgozni”. ezt a közlést minden tiszt
hallotta. ekkor a tisztek arról beszélgettek, hogy itt egy megtorlásnak
kellene lennie, ilyen nagy fegyvereserőt nyilván nem igazoltatáshoz
koncentráltak.
21-én tovább folyt az igazoltatás. Este az állomásparancsnokságon öszszegyűlt tisztek előtt Grassy azt mondta: „a hadtestparancsnok nincs megelégedve az eredménnyel, megtorlásról van szó, és a nemzeti becsületünk
helyreállításáról…, mert Dél-Bácskában sok emberélet esett a szerb mozgolódás áldozatául … a piszoknak és a szennynek el kell úsznia”. Ezt követően a tisztek arról beszélgettek, hogy a „hadijog is elismeri ilyen retor-
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ziók alkalmazását” és a tisztek körében egy olyan nézet alakult ki, hogy
„olyat akarnak, amiért senki nem fogja majd a felelősséget vállalni”. 22-én
reggel 06.00–07.00 óra körül vonultak ki, a legénységnek rumos teát osztottak, közben beült a 16. határvadász zászlóalj étkezdéjébe, amikor a
laktanyánál lövések hangzottak el. A laktanyánál a földön kb. 60 hullát
látott, a járdán pedig a határvadászok kordont álltak. Kérdésre azt a felvilágosítást kapta, hogy az összeszedett tömegből valaki egy kézigránátot
dobott, szökni akartak, zűrzavar keletkezett, a katonák pedig használták
a fegyverüket. Az ő feladata ekkor az volt, hogy a hullák elszállítására tehergépkocsit kellett igényelni. Az esetet azonnal jelentette FeketehalmyCzeidner altábornagynak, aki vele együtt meg jelent a helyszínen.149
A bíróság megjegyzi, hogy Zöldy Márton vallomásának megtételekor
nyilván tévedett a cselekmények megjelölésének időpontjában, mivel
ténylegesen a razzia nem 20-án, hanem 21-én kezdődött, és a határvadász laktanyánál történt kivégzésre nem 22-én, hanem 23-án került sor.
Zöldy Márton vallomásában azt elismerte, hogy litomericzky (alezredes, hadtestparancsnok törzsfőnök) utasítására – a hangulat fokozására – eljátszották azt, mintha a báni palotánál az éjszaka csendőrök
és partizánok tűzharcba keveredtek volna, mely során megsérült 4
csendőr, akiket bekötöztek, s nekik így kellett menniük igazoltatni.
Ugyanakkor – dr. Babós hb. ezredes állításával szemben – tagadta,
hogy részt vett 200 ember utcán való meggyilkolásában.150
Bátori Géza volt csendőralezredest a Magyar Politikai Rendészeti
Osztályon, 1945. február 06. napján hallgatták ki, aki az újvidéki razzia
idején összekötőtiszt volt a hadtest és a csendőrség között.
Vallomása szerint Újvidéken a tömeges kivégzések a strandon a razzia
második napján elkezdődtek, ami a harmadik napon is folytatódott.
A harmadik napon 07.00 óra körül a hivatalába tartott és a posta előtt
látta, hogy a járőr egy csoportot kísér, közöttük az ügyészség vezetőjét, egy
orvost, és más közéleti személyiségeket, akiket személyesen ismert, és megbízható egyéneknek tartott. Ekkor odament a járőrhöz, hogy az általa ismert személyeket kiszabadítsa, de ekkor érkezett oda Grassy ezredes, aki
azt a parancsot adta, hogy kísérjenek mindenkit a leventeotthonba, így
a szabadítási kísérlete meghiúsult. A razziát 14.00 óra körül Feketehalmy
parancsára leállították.
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További vallomása szerint a razzia során elkövetett vérengzésről írásban
jelentést tett elöljárójának, amiben azt jelentette: „véleményem szerint
Zöldy Márton csendőrszázados, valamint a folyamőrkapitány magatartása önkényességen alapult, és a felesleges vérontás miatt igen rossz
a néphangulat.”151
A bíróság álláspontja szerint tévedésen alapszik Bátori Géza volt csendőralezredes azon korabeli vallomása, hogy Újvidéken már a razzia
második napján elkezdődött a „tömeges kivégzés”, mivel ezt a rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztják alá.
A bíróság a fenti személyek (volt tanúk és gyanúsítottak) vallomásait
– más bizonyítékokkal egybevetve – elfogadta és az ítéleti tényállásának odavonatkozó részeit ezen vallomásokra alapította.
A vallomásokból a következő összegező megállapítások emelendőek ki:
1./ Gerencséry, Kacskovics, Budur, és Zöldy a razzia idején ugyanolyan
kutatócsoport-parancsnok beosztást láttak el, mint dr. Képíró sándor volt csendőrszázados.
2./ Gerencséry, Kacskovics, és Budur dr. Képíró sándorhoz hasonlóan
abban a tudatban voltak, hogy a kísérőjárőrök az összegyűjtött személyeket a leventeotthonba kísérik.
3./ Kacskovics és Budur vallomása egybehangzó a tekintetben, hogy a
razziát 15.00 óra körül állították le. Bátori szerint mindez 14.00 órakor Feketehalmy parancsára történt.
4./ Kacskovics és Budur vallomása egybehangzó a tekintetben, hogy ők
a vérengzésről a razzia leállítása után, illetve sok minden másról a vezérkari főnökség bírósági tárgyalásán, azaz utólag szereztek tudomást.
Dr. Képíró sándor vallomásából is az következik, hogy ő szintén
utólag szerzett tudomást, információt a razzia során elkövetett vérengzésről, és szabálytalanságról.
5./ Kacskovics, Budur, és Bátori vallomása egybehangzó a tekintetben,
hogy a razzia harmadik napján kialakult tömeges kivégzések és gyilkosságok kezdeményezőinek és ezáltal felelőseinek dr. Zöldy Márton csendőrszázadost és Korompay Gusztáv folyamőr főhadnagyot
tekintették, illetve tartották.

317

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 318

A bíróság a fenti vallomások alapján megállapította, hogy azok egyike sem
tartalmaz konkrét terhelő ténymegállapítást dr. Képíró Sándor volt csendőrszázadosra, illetve a már hivatkozott Budapesti Megyei Bíróság
B.III.0343/1953. számú ítélete, amely Kacskovics és Budur terhelteken
kívül az újvidéki eseményekben való részvétel miatt más csendőr, rendőr,
és katona személyeket is elmarasztalt, törvénysértően járt el, mert 1950. január 01. napjától az ilyen jellegű ügyeket a 4312/1949. (XI. 12.) MT
számú rendelet alapján a Budapesti Katonai Törvényszékhez kellett volna
áttenni, mint ahogy ez megtörtént 1951-ben Gerencséry ügyében, amikor
az ÁVH-n történt kihallgatás után ügyét azonnal áttették a Budapesti Katonai Ügyészséghez. Azzal, hogy a Budapesti Megyei Bíróság járt el 1953ban Kacskovics, Budur és társai ügyében, ezzel jogellenesen elvonták a Budapesti Katonai Törvényszék hatáskörét, ami eljárásjogi szempontból
abszolút hatályon kívül helyezési ok. Miután a bíróság dr. Képíró sándor
ellen folyamatban lévő büntetőügy tárgyalása során észlelte a fenti törvénysértést, ezért a bíróság erről a Be. 417.§ (3) bekezdés alapján tájékoztatta a legfelsőbb ügyészt további intézkedés megfontolása végett.
A bíróság a bizonyítás anyagává tette az ügyészség által 2007. április
19–26. közötti időben kihallgatott tanúk vallomásáról készült jegyzőkönyveket.
Róna Artúr vallomásában előadta, hogy 1942. január hónapban 5 éves
volt, 1942. január 21-én éjfélkor 2 csendőr ment be a lakásukba, annyit
közöltek, hogy „azt a parancsot kapták”, hogy elvigyék őket. A Dunapartra, majd onnan az ifjúságház tornatermébe vitték, ahol kb. 100–
150 fő volt összegyűjtve. Másnap elengedték őket és a családokat.152
A bíróság megjegyzi, hogy a tanú állítása január 21. tekintetében
téves lehet (de lehet gépelési elírás), mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ez a cselekmény január 23-án történhetett.
Orkai Tiborné vallomásában előadta, hogy 1942. január hónapban 21
éves volt, január 21-én rádióba bemondták, hogy „nem szabad kimenni
az utcára, le kell húzni a redőnyöket. 23-án kora délután „egy kakastollas
csendőr” ment a lakásukba, felszólította őket, hogy menjenek vele. egy
teherautóra rakták fel őket, szerbeket és zsidókat és a strandra vitték,
ahol lövéseket, sikoltozásokat, ordibálást hallott. nem látta, de később
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tudta meg, hogy „az embereket bedobálták a jeges vízbe”. A strandra
időközben több magas rangú tiszt érkezett, majd őket teherautóra rakva
a leventeotthonba vitték, ahonnan 3 nap után engedték haza.153
Ljubibratic Lea vallomásában előadta, hogy 1942-ben 13 éves volt, január 21-án a centrumban látott egy plakátot mely szerint 3 napig nem
lehet kimenni a lakásból, az ablakokat el kell sötétíteni, a megszegőket
megbüntetik. Az egyik napon egy tisztviselő és egy „tollas sapkában
lévő csendőr” jelent meg náluk. Felszólítására édesapja mutatott egy keresztlevelet, hogy ő katolikus. A tisztviselő mondta, hogy ők a két lány
rokonukat keresik, amire az édesapja közölte, hogy ők nem náluk laknak.
A rokonai mesélték el, hogy őket a harmadik napon a kultúrházba
vitték, ott a padlóra ültették, majd igazoltatás után hazaengedték őket.154
Garanski Nada vallomásában előadta, hogy 21-én plakáton kijárási tilalmat rendeltek el. 23-án délfelé három férfi jelent meg náluk, az egyiken tollas sapka volt. elkérték az iratokat, kérdésre mondták, hogy ők
zsidók, csetnikeket nem rejtegetnek, ennek ellenére ellenőrizték a pincét és a padlást. A házukban lakott albérlőként két magyar család, akik
a legjobbakat mondták róluk, így őket nem vitték el. Az utcából csak
ők voltak egyedüli zsidó család, akiket nem vittek el.155
Dajc Ruden vallomásában előadta, hogy 1947-ben született, utólagos elmesélésből ismeri a történteket. A családja a zsidó utcában lakott, a három
nap közül két esetben jelentek meg náluk, az egyik napon a dédszüleit
és az ónagymama nőtestvérét vitték el, akik nem élték túl a vérengzést,
23-án a két nagyszülőt, az édesapját és annak a testvérét vitték a Dunapartra, a strandra, de ők megmenekültek. „Az elmondások alapján egy
listával járták végig a házakat, a listán a zsidók nevei voltak felírva, és aki
zsidó volt, azt vitték kivégezni.156
Brenners Lydia Jusanna vallomásában előadta, hogy 1942 januárjában
10 éves volt, plakáton kijárási tilalmat rendeltek el, 23-án 08,00-09,00
óra között 3 „kakastollas sapkában” csendőrök jelentek meg, néhány
lapból álló lista volt náluk, igazolványt kértek az édesapjától, majd közölték, hogy velük kell menniük. A cselédlány megkérdezte, hogy ő is
menjen-e, mire közölték, hogy nem, mivel ő nem zsidó. odaértek az
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otthonba, ott is lista alapján ellenőrizték őket. látta, hogy a kisebbik
teremben volt egy hosszú asztal, ami mögött ültek, nekik a színházterembe kellett menniük, majd teherautóval a strandra vitték őket, ahol
időközben megjelent egy futár, teherautóval visszavitték az otthonba,
ezt követően hazaengedték. A szülei beszélgetéséből annyit hallott,
hogy „a zsidóknak nincs itt maradásuk, életveszélyben vannak”, ezért
még az éjjel összecsomagoltak és vonattal Budapestre utaztak.157
A Budapesti nyomozó Ügyészség 2009. december 08-án tanúként
hallgatta ki dr. havas Pétert, aki vallomásában előadta, hogy 1942. január 23-án a rákóczi út (Futaki út) 40. alatti lakásban élt a nagymamájával, az édesanyjával, annak férjével, nevelőapjával és a nagybátyjával, amikor a kora délutáni órákban két csendőr vagy határvadász
ment be hozzájuk. A nagymamája, Weisz ilona (és nem irén) lázas betegen feküdt a másik szobába, akit a lakásban hagytak, amíg őket egy
teherautóra tették. Kérdésükre azt a választ kapták, hogy „igazoltatni”
viszik őket. 25–30 perc elteltével a strand bejáratánál szállították le
őket. Azt már az édesanyjától tudja, hogy a strandról az otthonba szállították, ahol egy nagy teremben egy tiszt beszélt és állítólag „bocsánatot kért”. Amikor hazaértek a nagymamának a szobája véres volt,
csontmaradványokkal volt tele. Később tudta meg, hogy nagymamájának holtteste – távollétük alatt – több órán keresztül a ház előtt feküdt. Amikor visszatértek a lakásba, akkor ott találkoztak egy Margit
nevű nővel, aki az ajtóban állt egy bundával a kezében és tőle tudták
meg, hogy a csendőr azt mondta nekik, hogy „nyugodtan vigyenek el
bármit, ők már nem fognak visszajönni”. A tanú véleménye szerint a
betegen ágyban fekvő nagymamájának azért kellett meghalnia, mert
miután őket elszállították a strandra kivégzés céljából, az egyik csendőr
visszament a lakásba rablás szándékával, és miután meglátta a nagymamát a másik szobában, agyonlőtte azért, hogy ne legyen szemtanú.158
Dr. Havas Pétert a bíróság is kihallgatta a tárgyaláson, akinek a vallomása lényegében megegyezett a nyomozás során tett vallomásával, azt
azzal kiegészítve, hogy: két csendőr vagy határőr 13.30–14.00 óra között ment be a lakásukba, nem tudta pontosan megjelölni, hogy azok
csendőrök vagy határvadászok voltak, lista volt náluk, az apját név szerint keresték, ponyvás teherautó platójára szálltak fel, az egyik katona
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a vezető mellé a fülkébe ült, a másik visszament a lakásba, a platón nem
felügyeltek rájuk. Azért nem szöktek meg, mert az hitték, hogy nem
kivégzésre, hanem igazoltatásra viszik őket.
egyébként arra a kérdésre, hogy hova viszik őket, az egyik katona
„cinikusan” azt mondta, hogy „megyünk a halacskákhoz”.
A Budapesti nyomozó Ügyészség megkeresésére 2007. július 30-án a
Belgrádi Kerületi Bíróság 5 tanút hallgatott ki, akik „félelemre tekintettel” vagy más okból nem jelentek meg a főtárgyaláson.
V. E. vallomásának lényege szerint – akkor 12 éves volt – 1942. január 23-án teherautóval az otthonba vitték, ahol sok szerb és zsidó
volt, 10 fős igazolóbizottságnak át kellett adniuk az irataikat, a bizottság valamelyik tagja döntötte el, hogy kinek melyik oldalra kell állnia,
igazoltatás után hazaengedték őket. hallomásból tudja, hogy a legtöbb
gyilkosság a strandon történt. Tudomása szerint a gyilkosságok végrehajtói a csendőrök voltak, akik a többiektől a fekete sapkájukkal és tolldíszükkel különböztek, a katonaság különítette el az embereket és vezették
őket a strandra, ahol a csendőrséghez tartozó emberek ölték meg őket.159
M. V. vallomása lényeges körülményt nem tartalmaz.160
A. D. vallomása szerint 1942. január 23-án – akkor 10 éves volt – megjelentek náluk a csendőrök, az apját akarták elvinni, de az apja vitába
keveredett velük, aki egyébként magyar származású zsidó volt. ekkor
megszólalt ő is magyarul, mire a csendőr megkérdezte, hogy hány éves
és honnan tud ilyen jól magyarul, mire azt válaszolta, hogy magyarul
tanul az iskolában. A csendőr ezután megkérdezte az anyjától, hogy
miért ment feleségül egy szerbhez, mire azt válaszolta, hogy „mert ő jó
ember és szépen él vele…” Anyja nővérét, Petrák ellát, aki tőlük egy kmre lakott a Futó utcában, elvitték és feltehetően a Dunába lőtték, amit
másnap, január 24-én tudtak meg. véleménye szerint helybéli magyar
besúgók, spiclik mondták meg, hogy hol laknak a zsidók és a szerbek.161
M. J. vallomása szerint 1942. januárjában – akkor 20 éves volt – lakásukban megjelentek csendőrök és katonák. A lakásban a szülein kívül még
bátyja és nővére tartózkodott, édesapját és őt vitték el az otthonba, ahol
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igazoltatás során válogatást végeztek, voltak, akiket hazaengedtek, voltak,
akiket visszatartottak, alapjában a zsidókat, őt ekkor hazaengedték.
A bíróság megjegyzi, hogy a fent megjelölt tanúk előtt bemutatták dr. Képíró Sándor volt csendőrszázados korabeli egyenruhás fényképmásolatát,
de valamennyi tanú akként nyilatkozott, hogy a Képíró nevet nem hallotta, illetve fénykép alapján nem ismerték fel.
A nyomozóhatóság a bírósági tárgyalás során becsatolt 10 db olyan
jegyzőkönyvet, amelyek 1944. december és 1945. január, február és április hónapokban készültek Jugoszláviában „a megszállók és segítőik
által vajdaságban elkövetett bűntetteket kivizsgáló” tényfeltáró bizottság által, melyek közül a bíróság a következőket tette a bizonyítás anyagává a tárgyaláson:
A 46. szám alatti 53 éves, magyar származású katolikus tanú vallomásában előadta, hogy a razzia idején 1942. január 21–23-án az emlékotthon gondnoka volt. Január 20-án kedden délelőtt és délután mintegy
15 vezérkari tiszt részvételével ülést tartottak. Az ülést Grassy József ezredes vezette. Jelen volt még valla istván alezredes leventeparancsnok,
Kun Bertalan alezredes a kémelhárítástól, Gunde Géza alezredes, Báthory csendőralezredes és mások. Az ülés délután 16,00 órakor fejeződött be. 1942. január 23-én reggel 04,00 óra körül megérkezett a csendőrség. 06,00 órakor nyomozók és tisztviselők jöttek a rendőrségről
nagyméretű nyilvántartó könyveket hoztak magukkal. Utána érkeztek
a tisztek, katonák, határvadászok, a folyami flotta katonái. 07,00 órától
elkezdték bekísérni az embereket. A nyomozók az asztaloknál ültek,
mindegyik előtt könyv volt. Köztük felismerte:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Fehér György kereskedőt,
hajics istván kereskedőt,
Gans Győző kereskedőt,
dr. Wágner Károly közjegyzőt,
dr. lech Tibor közjegyzőt,
Thomán sándor újságírót,
radicsevics sándor újságírót,
Martin róbert hentest,
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9./
10./
11./
12./
13./

dr. Wágner Péter ügyvédet,
Blarsek József kereskedőt,
nagy Győző városi takarékpénztárost,
svraka Ferenc katolikus apátot és
horváth lajos református lelkipásztort.

A három nap alatt igazoltatásra mintegy 20. 000 embert vittek be az
otthonba. Az igazoltatásnál az igazoltató három személy, különösen
Fehér György, Gans Győző és hajics istván kézjeleket adtak a nyomozóknak. ha a felemelt kezükkel a nagyujjukat mutatták, az azt jelentette, hogy az embert a kisterembe kellett vezetni, ha azt mondták,
hogy „ismerjük, jó ember” akkor az illetőt visszavitték a nagyterembe.
Akiket a nagyterembe vittek azokat rendszerint hazaengedték, a kisteremben lévőknek a sorsa először megoldhatatlannak, majd bizonytalannak számított, egyeseket úgy vittek el, hogy többet nem lehetett
hallani róluk. hallotta az alacsonyabb rangú tisztek beszélgetéseit,
amelyből kitűnt, hogy 72 órát kaptak a zsidók kiirtására, hallotta,
ahogy a katonák azzal dicsekedtek, hogy miként raboltak és gyilkoltak.
látta két alkalommal Aleksander erdeljan diakónust, akit két alkalommal elengedtek, de a razzia harmadik napján lelőtték.
A 11. sorszám alatti tanú 31 éves, ügyvédbojtár, református vallású,
zsidó nemzetiségű, aki vallomásában előadta, hogy a Cara Dusana és
a sarajevska utca sarkán lakik, január 21-én le volt zárva az utca, az első
két napban nem történt semmi. 1942. január 23-án kb. 10.00 óra körül
bement a lakásukba 3 katona, akik házkutatást tartottak. Az édesanyja
megmutatta nekik az elhunyt édesapja igazolványát amelyből láthatták,
hogy az osztrák–Magyar Monarchia idején K.u.K. tiszt volt. A katonák az igazolvány láttán elégedettnek tűntek, majd eltávoztak. Mielőtt
a katonák bementek hozzájuk az ajtó előtt a havon látta Steinberger úr
és felesége holttestét.
Az 55. sorszám alatti tanú 51 éves, ortodox vallású, banktisztviselő vallomásában előadta, hogy 1942. január 23-án egy robbanás rázta meg a
házukat, majd 7 csendőr jelent meg a lakásuknál, az őrmester kezében
lista volt, s mielőtt megkérdezte a nevét, azt kiáltozta: „á, ti vagytok
azok a bombadobálók”, majd őt, a feleségét és a két gyereket falhoz ál323
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lították, a katonák lőállást vettek fel, kioldották a ravaszt, amikor a felesége magyarul megszólalt, hogy „nem szégyenlik magukat, gyermekeket és fegyvertelen embereket megölni”, amire megtorpantak, a lakásba
küldték őket, elvették a 2200 pengőjüket. Mielőtt elmentek volna az
őrmester mondta, hogy ezt követően a szomszédba mennek, ahol Borivoje Kostic lakik a feleségével és gyermekével, tehát ők is szerepeltek a
listán. ekkor a felesége mondta, hogy azok „szegény polgárok, lojálisak,
az asszony tanárnő a magyar gimnáziumban, így már hozzájuk oda sem
mentek”. ha a felesége ezt nem mondja, biztos, hogy odamennek és a
családot kiirtották volna. Miután a járőrök elmentek, a lakásban visszamaradt egy katona a konyhában, aki „kapatos” volt, és meg kellett etetnie. ezzel a katonával beszédbe elegyedett, aki elmondta, hogy Kenyeres
Jánosnak hívják és a szekszárdi csendőriskola növendéke, a sosbergerház lakóit ők ölték meg, ő maga 20 embert mészárolt le, a gyilkolás örömet okoz neki, de nem szerette, amikor a holttesteket az autóra kellett
dobálnia. elmondta még, hogy „parancsot kaptak arra, hogy az összes
zsidót öljék meg és a szerbek közül azokat, akik nem tudnak perfekt
magyarul és akik korábban nem voltak osztrák vagy honvéd tisztek”.
Az 57. sorszám alatti tanú 48 éves szerb nemzetiségű, ortodox vallású,
vallomásában azt adta elő, hogy 1942. január 23-án 07,00 körül a lakásukban csendőrök és katonák jelentek meg, akik a házának udvarán agyonlőtték mind az 5 gyermekét. 11.00 óra körül megérkeztek a rendőri szervek, megtekintették a helyszínt és azt mondták: „néni, ezek mind a maga
fiai? nem a mi bűnünk.” ezt követően katonák ki és be jártak a lakásba,
értékeket kerestek, elvitték a pénzét. A fiai holttestét az esti órákban a katonák egy teherautóval elvitték, tudomása szerint a Dunába dobták.
Az 58. sorszám alatti tanú 49 éves, szerb származású, ortodox vallású,
vallomásában előadta, hogy a razzia 3. napján 4 katona és csendőr jelent meg a lakásukon, irattal igazolta, hogy mint volt osztrák–magyar
katona 1914–1918-as hadirokkant. Aki nézte az iratait annál „egy bizonyos tétovázást tapasztalt”, egyébként „illedelmesen viselkedett”. ezután a feleségével együtt a laza Kostic és a Futaki utca sarkához kísérték, ahol átadták egy őrmesternek.
ekkor jött rá, hogy őket valakinek az utasítására hozták ide. Közben
megjelent egy tiszt, akinek igazolni szerette volna magát, de az ráordí324
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tott, hogy „ne beszéljen”, majd igazolhatja magát a parancsnokságon.
Amikor kialakult egy csoport és mielőtt felszálltak a teherautóra a tiszt
azt a parancsot adta ki, hogy „most ezeket a foglyokat kísérjék el és
adják át a parancsokságnak”. Mielőtt a parancsot kiadta így a tanú további vallomása: „észrevettem, hogy kacsintott a minket kísérő osztagvezetőre”, majd utasította, hogy „ha valaki hátranéz, félrelép, vagy
valamit mond, azonnal lőjék le.” A parancsnokság helyett a strandra
vitték ahova pontosan 13.00 órakor érkeztek meg, de 15.00 órakor
megjelent egy tiszt (hadnagy), akinek a parancsára kb. 400 személyt a
levente házba (volt emlékotthon) kísértek. este 19,00 órakor kerültek a bizottság elé igazolás végett. A bizottságban felismerte hajics istvánt és Gansz viktor kereskedőket. este 21.00 órakor egy tiszt közölte
velük: „Önök, akik itt vannak, igazolták magukat. Önök törvénytisztelő polgárok.” ezután hazaengedték őket.
Az 54. sorszám alatti tanú 40 éves, férjezett, mózesi vallású, háztartásbeli, aki vallomásában előadta, hogy 1942. január 22-én reggeltől január 24-én reggelig az ő lakásában volt elszállásolva vitéz nándor
Gyula magyar honvéd alezredes Kalocsáról, aki egy beszélgetés során
a következőket adta elő: „Újvidékről el kell takarítani a sok idetelepült
zsidót.” A szerbekre vonatkozóan azt mondta, hogy „ 200 éve már eleget élvezték a vendéglátást, és most mehetnek”.
A 43. sorszám alatti tanú 53 éves, ortodox vallású, szerb nemzetiségű.
háztartásbeli, vallomásának lényege szerint 1942. január 23-án 11,00
óra körül a lakásán megjelentek magyar katonák, először csak a férjét,
aki pap volt akarták elvinni, végül az egész családot az emlékotthonba
kísérték igazoltatásra. onnan hazaengedték őket. Amikor hazaértek a
szomszéd lakótól tudta meg, hogy a katona akkor ott olyan kijelentést
tett neki, hogy „Mindannyiukat a Dunához” viszik.
A 26. sorszám alatti tanú 43 éves, mózesi felekezetű elárusító, vallomásában előadta, hogy 1942. január 23-án a katonaság és a csendőrség 4
képviselője (a katonaságtól a határvadászok 16. zászlóalja) a lakásába
ment házkutatás és igazoltatás céljából, ami számukra jól végződött, mert
meg voltak elégedve a megtekintett okmányokkal. Ugyanezen a napon
11.00 óra körül azt látta, hogy 5 magyar katona a rohamosztagból (a la325
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kosok „rongyos gárdának” nevezték őket, azért mert ami az útjukba került, mindent tönkretettek), bementek a szomszéd házba, ahol a Pataki
és Kardos család lakott. rövid idő múlva derűs arccal és túlságosan jó
hangulatban mentek ki a házból. Délután 15.00–16.00 óra körül értette
meg a „jó hangulat” okát, amikor egy teherautó megállt a háznál, oda
4–5 katona ment be és összesen 7 holttestet vittek ki. Ugyanezen a
napon 10.00 órától magyar katonák, nagy embercsoportokat hajtottak
a strand felé. látta, hogy az egyik csoportban kísért öreg ábrahám roszszul lett, segítségére sietett víg Péter, amikor hozzájuk lépett egy csendőr
a kíséretből és mindkettőjüket agyonlőtte.
A 13. sorszám alatti tanú 60 éves, ortodox vallású, szerb nemzetiségű,
nyugalmazott pénzügyi ellenőr-helyettes vallomásában előadta, hogy lakásából (megszállás ideje alatt az utcát Adolf hitler utcának hívták),
hogy 1942. január 22-én 09.30 óra körül lövéseket hallott a n. A. K.
sportpálya irányából. A magyar katonák parancsnoka 6 katonával együtt
mentek hozzá melegedni, tőlük tudta meg, hogy 30 összegyűjtött zsidót
most lőttek agyon. A zsidók agyonlövése után a katonák elvették a hulláknál lévő értéktárgyakat. A rabolt holmi szétosztása során megkérdezte
a bunyevác katonát, hogy igaz-e, hogy a vasúti síneknél megöltek 4 magyar tisztet, mire ő azt felelte, hogy „Ugyan, miféle öldöklés. Mi azért
jöttünk ide, hogy magukat öljük meg mind.”162
ezen jugoszláv tényfeltáró bizottság jegyzőkönyveken túlmenően az
újabb bírósági tárgyaláson az ügyészség részéről becsatolásra került további 57 db jegyzőkönyv (2–8., 10–12., 14–61. sorszámúak), melyek
ismertetését a bíróság – ügyészi és védői indítvánnyal egyezően – mellőzte, mivel azok alapvetően hasonló tartalmúak a már ismertetettekkel,
illetve azt azok egy része nem kapcsolódik a jelen ügyhöz.163
A bíróság a bizonyítás anyagává tette a nyomozati iratok 1473–1479.
nsz. alatti „A megszállók és vajdasági segítőik bűntetteinek megállapítására létrejött tartományi bizottság” címet viselő, dr. Képíró sándor
csendőrszázadosra vonatkozó „határozatot”, amelynek megállapításai
a következők:
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„1942. 1. 21–23. között a megszálló katonaság és a csendőrség egységei a polgári hatóság együttműködésével tisztogatást, ún. „razziát” hajtottak végre Újvidéken, amikor is 1044 szerbet és zsidót gyilkoltak meg.
A megszállást követően lakosságunk azonnal nagy elnyomásnak volt
kitéve.
napirenden voltak a letartóztatások, táborba terelések, erőszakos
kilakoltatások és kivégzések, általános volt a terror. Azonban mindez
nem volt elég hatékony a megszállók számára: hatékonyabb és radikálisabb intézkedéseket és eszközöket kellett alkalmazni. ezért úgy határoztak, hogy széles körű akciókba fognak: „átfésülik” a megszállt területet. ezek az akciók – ezt népünk „razziának” nevezte – a törvényen
kívül helyezést jelentették és a kíméletlen és véres megsemmisítését
mindazoknak, akik szellemileg és erkölcsileg nem adták meg magukat
és nem nyugodtak bele a rabság állapotába.
A magyar polgári és katonai igazgatás legfelsőbb képviselői elhatározták, és az alárendeltjeiknek kiadták a parancsot a „razzia” tervének
kidolgozására és végrehajtására.
A vezérkar főparancsnoka – a kormány képviselőivel való előzetes
megállapodás alapján – először sajkásvidéken rendelt el „razziát” – majd
ezt követően az 1942. 1. 15-i 4089. számú rendeletével ezt többek között kiterjesztette Újvidékre is. ezt a parancsot végrehajtás céljára elküldték Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagynak, a szegedi v.
hadtest parancsnokának. ő 1942. i. 18-án kiadta az 1402. számú, a
fegyveres erők általános magatartásáról szóló írásbeli utasítást a razzia
alatt és az 1300. számú utasítást, amely a városokban végrehajtandó
tisztogatási akciókra vonatkozott. Január 19-ére tanácskozást hívtak
össze a parancsnok szűkebb vezérkari tagjainak szenttamáson, amelyen
a parancsnok Grassy ezredest, a ii. karhatalmi csoport parancsnokát,
akit az újvidéki „razziával” bíztak meg, figyelmeztette, hogy az újvidéki
„razziát” ugyanúgy kell végrehajtani, amint azt már végrehajtották
Csurogon és Zsablyán.
Ugyanazon a napon Grassy tanácskozást tartott Újvidéken azon
egységek valamennyi parancsnokával, az újvidéki rendőrkapitányság,
a csendőrség, az vii csendőrségi szakasz, az újvidéki kémelhárítás kirendeltségének képviselőivel és a „levente” képviselőjével, akik majd
részt vesznek az akcióban.
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ezen a megbeszélésen a „razzia” részletes tervének kidolgozását a
rendőr-főfelügyelőre, Tallián Józsefre és az újvidéki Csendőriskola parancsnokára, Gaál lajosra bízták.
Az összeállított terv alapján Grassy vezérkari ezredes 1942. i. 20-án
írásban kiadta a 136/Kt. 1942. számú parancsot, amely részletesen taglalta a „razzia” végrehajtását. A parancsban többek között benne volt
az is, hogy Újvidéken a „razziát” január 21-én kezdjék meg, valamint az
is, hogy meg kell alakítani az igazolóbizottságot, amelynek már január
21-én üléseznie kell a volt emlékotthonban, amelyet egyben Grassy
parancsnok főhadiszállásává rendeltek el. A „razzia” napján reggel 5
órakor kiadták az utolsó utasításokat a csendőr- és rendőrjárőröknek.
1942. január 21-én reggel 6 órakor Újvidéken megkezdődött a „razzia”,
a lakosság erről az előző éjjel a falakra és hirdetőoszlopokra kifüggesztett hirdetményekről szerzett tudomást. ezen a reggelen, a razzia megkezdése előtt a város különböző részein felállították a katonaságot,
csendőrséget és a rendőrséget. egyes osztagokra meghatározott utcacsoportokat bíztak. Minden osztagnak a saját körzetében volt egy épülete, ahol ennek az osztagnak az akcióvezető parancsnoksága székelt.
A felfegyverzett járőrök körbejárták a házakat. házkutatást végeztek és igazoltatták a házbelieket. helyenként elégedettek voltak az
eredménnyel, de máshol a család egy tagját, vagy az egész családot szigorúbb igazoltatásra vitték a volt emlékotthonba, ahol a letartóztatottakat bevezették a díszterembe. innen egyenként vitték őket az előtérbe, ahol az igazolóbizottság ülésezett. itt mindenkinek meg kellett
mutatnia az okiratait, ezt követően valamilyen könyvek alapján kikérdezések következtek. Döntő volt a helyi fasiszták, a bizottság tagjainak
szava. Azt, akit akár szóban, akár valamilyen más jellel kedvezőtlenül
ítéltek meg, a kisterembe vezették (bábszínház), míg a kedvezően megítélteket vagy azonnal elengedték, vagy visszavitték a nagyterembe.
A második nap, január 22-e úgy telt el, mint az első. A második
napon Grassy ezredes parancsára a járőröket ellátták a „gyanúsak” névjegyzékével. ezeket a névjegyzékeket a rendőrség, a csendőrségi nyomozó alosztály és a kémelhárító kirendeltség állította össze. Január 22-én
este Grassy ezredes eligazítást tartott valamennyi alárendelt parancsnoknak. Kijelentette előttük, hogy sem ő sem Feketehalmy-Czeydner
parancsnok nincs megelégedve az eddigi eredményekkel és „szigorúbban” kell eljárni.
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Ugyanazon a napon a volt báni palotánál a katonaság és csendőrség
ellen megrendezték a „lázadók” támadását. ez volt a bevezető a „razzia”
harmadik napjához, a véres január 23-ához.
ezen a harmadik napon az összes szervezett erő elkezdte az öldöklést. Megölték az embereket otthon az ágyukban, az udvarokon, az utcákon a házak előtt.
Tömeges mészárlást hajtottak végre a Miletiċeva utcában; a Dunán
a dr. Uzelac szanatórium felé; a Xvi. határvadász-zászlóalj laktanyában, a Duna-strandon; az Uspenska-temetőben, a „nAK” labdarúgó
pályáján.
Kivégezték a férfiakat és nőket, a fiatalokat és az öregeket is; megölték a csecsemőket is az anyjuk kebelén. Kivégezték őket térden álló
vagy fekvő helyzetben; hátulról tarkólövéssel vagy előröl szembe; kivégezték őket, ha kimerültek az intézkedés során, ha lemaradtak, vagy
bátran odaálltak a befagyott Dunába vájt lékek elé; kivégezték őket revolverrel, puskával vagy géppuskával.
A kivégzettek közös sírja a befagyott Duna volt. Bombával néhány
helyen léket vágtak rajta és a hullákat a nyíláson keresztül dobálták bele.
A „razziát” megszüntető parancsot január 23-án adták ki kb. délután
negyed négy körül, de ténylegesen a „razzia” aznap este 10 óra után
szűnt meg.
Kb. 20.000 ember ment át a „cenzúrán” az emlékotthonban. ezek
java része a rossz hírű „hadseregbe” került.
A kifosztottak száma ismeretlen. Az értékes tárgyak tömeges rablását a házkutatások és az igazoltatás ok során végezték, majd a kivégzések alkalmával és a kivégzések után.
Újvidéken, amennyire azt meg lehetett állapítani, 1044 szerb és
zsidó nemzetiségű embert gyilkoltak le ..
A razzia során a tömeges bűntettek elkövetésében Grassy József vezérkari ezredes parancsnoksága alatt az alábbi katonai egységek vettek
részt:
1/. Újvidéki Magyar Királyi határvadász Zászlóalj;
2/. A Magyar Királyi 20. Gyalogezred kiskunhalasi i. és ii. zászlóalja;
3/. A Magyar Királyi v. Utászezred szegedi v. zászlóalja
4/. Az újvidéki Magyar Királyi honvéd Kerékpáros Zászlóalj
5/. Az újvidéki Magyar Királyi Folyami Flotta
6/. Az újvidéki Magyar Királyi repülőraj
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7/. Az v. Magyar Királyi sánctábor
8/. A Magyar Királyi Csendőrség a szegedi v. csendőrkörlet keretében
legfőképpen és
9/. A Magyar Királyi Csendőriskolák szekszárdi egységei.
A bíróság elfogadta a fenti – az ügyészség, illetve jogsegély keretében a
Belgrádi Kerületi Bíróság által kihallgatott – tanúk vallomásait, valamint
az ügyész által a bírósági tárgyaláson becsatolt 1944. december hónap
és 1945 január és március hónap közötti időben „A megszállók és segítőik által a vajdaságban elkövetett tömeges bűntetteket” vizsgáló bizottság által meghallgatott személyek vallomásáról közölt jegyzőkönyveket
és dr. Képíró sándorra vonatkozó „határozatának” megállapítását.
A vallomások értékelésénél a bíróság két körülményre volt figyelemmel, az egyik az, hogy az ügyészség által kihallgatott tanúk egy jelentős
része a vád tárgyát képező cselekmény elkövetésekor gyerekkorú – 5,
10, 12, 13. éves – volt, és volt olyan tanú, aki akkor még nem élt, így
az általa előadottakat szüleitől szerzett információ, hallomás útján szerezte, a másik pedig az, hogy az 1944 és 1945-ben a tényfeltáró bizottság által meghallgatott személyek felnőttkorúak és a meghallgatásuk
idején nyilvánvalóan még pontosan emlékeztek vissza a 3 évvel korábban Újvidéken 1942. január 21–23. napja közötti időben történt eseményekre, melyre figyelemmel a bíróság ezen tanúk vallomásait hitelesebbnek tekintette.
A tárgyaláson ismertetett tanúvallomások alapján – összességében
– a következőket lehetett megállapítani:
1./ Újvidék lakosságát rádió és plakát útján tájékoztatták a január 21–
23. napja közötti 3 napig tartó razziáról, a kijárási tilalomról és arról,
hogy a kapukat zárva az ablakokat elsötétítve kell tartani, s aki a kiadott parancsot, tilalmat megszegi azt súlyosan megbüntetik. (ez a
megállapítás összhangban van dr. Képíró és dr. Babós idevonatkozó
vallomásával.)
2./ A razzia első két napjában nem történt különösebb esemény (lásd
az ítéletből 11. sorszám alatt megjelölt tanúvallomást). A tömeges
kivégzésekre, a gyilkosságokra a razzia harmadik napján került sor.
(ez a megállapítás összhangban van dr. Képíró, dr. Babós, dr. Kacskovics, Budur, és Gerencséry vallomásával.)
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3./ A leventeotthonban (emlékotthon) működött egy 10 fős igazoló
bizottság (lásd az ítélet v. e. jelzés alatti vallomás ide vonatkozó részét, valamint az ítélet 46. sorszám alatt megjelölt tanú vallomását).
A bizottság tagjai időnként változhatott. A bizottság elé a razzia
három napja alatt 20.000 személyt állítottak elő igazolásra. A bizottság döntése alapján a „nagyterembe” kísért személyeket később
elengedték, még a „kisterembe” kísért személyek sorsa először megoldatlannak, illetve bizonytalannak számított. (Az igazolóbizottság
működésére vonatkozó ténymegállapítás összhangban van az előbbi
pontban a zárójelben megjelölt személyek vallomásaival.)
4./ A tanúvallomások szinte egybehangzóak a tekintetben, hogy a január 23-án a lakásukban megjelenő csendőrök / katonák/ lista alapján, név szerint keresték a személyeket és vitték el. (ez a megállapítás
részben összhangban van dr. Képíró idevonatkozó vallomásával.
5./ A járőröknél lévő listán alapvetően szerb és zsidó személyek voltak
megjelölve.
6./ Az 54. sorszám alatti tanú vallomásából, miszerint vitéz nádor
Gyula alezredes azt a kijelentést tette „Újvidékről el kell takarítani
a sok idetelepült zsidót”. A 46. sorszám alatti tanú azon vallomásából, hogy „72 órát kaptak a zsidók kiirtására”, az 55. sorszám alatti
tanú azon vallomásából, hogy parancsot kaptak arra, hogy az összes
zsidót öljék meg. Mindezek alapján az állapítható meg, hogy január
23-án a katonai és a csendőri állomány egy részébe zsidóellenes hangulat alakult ki.
7./ A listára helybéli „spiclik és besúgók” nyilatkozatai alapján is kerülhettek fel személyek (lásd A. D. ide vonatkozó vallomását).
8./ A vallomások egy része szerint január 23-án a lakásukról közvetlenül a Duna-parton lévő strandra vitték őket (lásd orkai Tiborné,
Dajc ruden, dr. havas Péter, 58. sorszám alatti vallomásokat), míg
más vallomások szerint őket közvetlenül a leventeotthonba kísérték
(lásd ljubibratic lea, Branners lydia Jasanna, v.e., M. J. 43. sorszám alatti vallomásokat).
9./ Branners lydia, a 43., és a 46. szám alatti tanúvallomások alapján
megállapítható, hogy január 23-án reggel 07.00 órakor, 08.00 és
09.00 óra között, valamint 11.00 órakor őrizetbe vett személyeket
még a leventeotthonba kísérték. (ez a megállapítás összhangban
van Bátori Géza idevonatkozó vallomásával.)
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10./ A 13., 26., és az 57. szám alatti tanúk vallomásából az állapítható
meg, hogy a házakban a gyilkosságok 10.00 és 11.00 óra közötti
időben kezdődtek el. (ez a megállapítás összhangban van Kacskovics és Budur idevonatkozó vallomásaival.)
11./ Az 55. szám alatti tanú vallomásából az állapítható meg, hogy a
lakásán megjelent csendőrhallgató ittas állapotban volt. (ez a megállapítás, mármint, hogy a legénység ittas állapotba került, összhangban van dr. Babós idevonatkozó vallomásával.)
12./ Az 53. sorszám alatti tanú vallomásából az állapítható meg, hogy
a strandon a kivégzéseket 15.00 órakor állították le. (ez a megállapítás összhangban van Kacskovics és Budur idevonatkozó vallomásaival), de elfogadható Bátori vallomása is, ha figyelembe vesszük,
hogy a futárnak idő, lehet, hogy 1 óra kellett a kiértesítéshez.
13./ Az 55. sorszám alatti azon vallomásrész, hogy robbanás rázta meg
a házat, dr. Zöldy Márton azon vallomását erősíti, hogy történhetett
kézigránát-robbanás, csak az nem állapítható meg – a bíróság álláspontja szerint –, hogy azt az elfogott személyek egyike, vagy a katonák közül használta valaki.
A bíróság megjegyzi, hogy dr. Zöldy Márton csendőrszázados a szekszárdi csendőriskola állományába tartozott, így Kenyeres János csendőrnövendék nyilván dr. Zöldy Márton csendőrszázados alárendeltje
volt, ami Kacskovics, Budur, és Bátori vallomását erősíti – figyelemmel
az 55. sorszám alatt jelzett tanúvallomásra -, hogy a törvénytelen kivégzésekben dr. Zöldy Márton csendőrszázadosnak és alárendeltjeinek
kiemelkedő szerepe volt, illetve „kakastoll” díszítésű sapkát nemcsak
a csendőrök, hanem a 16. határvadász Zászlóalj állomány tagjai is viseltek, ilyen értelemben sapkadísz alapján össze lehetett téveszteni a
katonát a csendőrrel, mint ahogy dr. havas Péter sem tudott egyértelműen különbséget tenni abban a kérdésben, hogy náluk csendőrök
vagy határvadászok voltak.
A bíróság álláspontja szerint ugyancsak ilyen tévedésben lehetett v.
e. tanú is vallomása megtételekor.164
A 13. sorszám alatti tanú vallomásában – a bíróság álláspontja szerint
– tévesen jelölte meg 1942. január 22. napját és a 09,30 órát a n.A.K
sportpályán történ kivégzés időpontjaként, mert más bizonyítékok
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alapján azt lehetett megállapítani, hogy ott a kivégzés valójában, 1942.
január 23. napján 11.30 óra körüli időben történt.
nagy János főhadnaggyal kapcsolatban – aki nyilván ugyancsak kakastoll
díszítésű katonai gyakorlósapkát viselt, és mégsem volt csendőr, hanem a
16. határvadász zászlóalj állományába tartozó katona – a bíróság utalni
kíván Andrási József szakaszvezetőnek a hercegszántói pap meggyilkolásakor az 1948. december 15-én a népbíróság előtt tett vallomására, mely
szerint nagy János azzal kérkedett, hogy ő a rongyos gárda tagja.
A 26. sorszám alatti tanú is a „rongyos gárda” tagjai által a lakásban
elkövetett gyilkosságokról számolt be.
A rex szálló tulajdonosait nagy János alárendeltjei kísérelték meg
elhurcolni és meggyilkolni.
ezek a tények azt támasztják alá, hogy az utcai gyilkosságokban
nagy számban és jelentős mértékben az újvidéki 16. határvadász zászlóalj beosztottjai – akik a sapkadísz alapján összetéveszthetők voltak a
csendőrökkel – vettek részt. A bíróság álláspontja szerint ilyen összefüggésben életszerűnek és helytállónak látszik dr. Képíró sándor volt
csendőrszázados azon állítása, hogy a kivégzésekben nem csendőrök,
hanem katonák vettek részt.
A Jugoszláv Tényfeltáró Bizottság által dr. Képíró sándor csendőrszázados terhére megállapított „határozat” tekintetében a bíróság azt állapítja meg, hogy az alkalmatlan az egyéni büntetőjogi felelősség megállapítására, mivel a határozatban megállapított tényállás az általános
megállapításon túlmenően nem több mint az újvidéki razzia 1942. január 20–23. közötti időbeni történés kronológiai leírása, amelyből hiányzik dr. Képíró sándorra vonatkozó egyéni büntetőjogi és bűnösséget
megalapozó konkrét cselekvőség, elkövetési magatartás tényállásszerű
megállapítása.
Az ügyészség és a jogsegély keretében a Belgrádi Kerületi Bíróság, valamint a tárgyaláson becsatolt és a jugoszláv tényfeltáró bizottság által
kihallgatott tanúk vallomásainak értékelése alapján a bíróság azt állapította meg, hogy egyik vallomás sem tartalmaz, olyan konkrét és egyértelmű bizonyítékot, amely tartalmilag dr. Képíró sándor volt csendőrszázados személyéhez lenne köthető, sőt az ügyészség és a Belgrádi
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Kerületi Bíróság által kihallgatott tanúk mindegyike akként nyilatkozott, hogy dr. Képíró sándor nevét ezidáig nem hallották, a bemutatott
korabeli fénykép alapján nem ismerték fel.
Ugyanakkor a bíróság elfogadta a „határozat” két ténymegállapítását,
az egyiket úgy, mint a razziában résztvevő, taxatíve felsorolt alakulatok
meghatározását, megjelölését, illetve az Újvidéken a razzia során 1.044
főben megállapított gyilkosságok számát. dr. Babós hb. ezredesnek az
1945 és 1946-ban a népügyészségen és a népbíróságon megjelölt 897
személy meggyilkolása nyilvánvalóan még az 1942. évi vizsgálata eredményén alapszik, amikor a vérengzések miatt sokan elmenekültek a városból, így dr. Babós ez irányú megállapítása hiányos lehet az 1946-ban
készült Jugoszláv Tényfeltáró Bizottság megállapításával szemben, miután a lakosság elmenekült része időközben visszatérhetett Újvidékre.
A bíróság 2011. május 27. napján megtartott bírósági tárgyalás 1. számú végzésével elutasította a védelem indítványával egyezően – a simon
Wiesenthal Központ jogi képviselője által az ügyészségen keresztül indítványozott Z. e. szombathelyi lakos tanúkénti kihallgatását, aki azt
állította, hogy 8 évesen látta, amint Újvidéken „a vádlott fegyverrel
több alkalommal megütött egy fiút, aki az ütések nyomán – a szemtanú jelenléte alatt – nem tudott a földről felkelni”. A tanú jelezte azt
is a jogi képviselő útján – megadva a telefonelérhetőségét –, hogy 2011.
május 23–30. között szerbiában tartózkodik gyógykezelésen.
A bíróság az ügyésznek a tanú meghallgatására tett indítványát egyrészt azért utasította el, mert az ügyészség több olyan idős személyt hallgatott ki, akik 1942-es évben gyerekkorúak voltak, akik az ügyészségi
kihallgatásuk során úgy nyilatkoztak, hogy a Képíró nevet nem hallották, számukra nem ismerős, a beszerzett korabeli fénykép alapján nem,
de egyébként sem ismerték fel dr. Képíró sándort, míg a bírósági tárgyláson kihallgatott dr. havas Péter is akként nyilatkozott, hogy dr. Képírót a médiából ismerte meg. ilyen értelemben a bíróság életszerűnek
találta Z.e. szombathelyi lakosnak azt az állítását, hogy felismerte a vádlottat, másrészt a bíróság utalni kíván arra, hogy a médiában dr. Képíró
ügye már 2006. évben megjelent, ezt követően elég gyakran találkozhattak az ügyével, melynél fogva a tanúnak már korábban is meg volt
az a lehetősége, hogy dr. Képíróra vonatkozó ismeretét, információját
megossza a hatósággal, harmadrészt, ha a tanú állítása igaz is lenne, ez
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az egy tényállási elem a jogi minősítésre, a várható büntetés nagyságára
kihatással nem lenne, mivel a vádiratban megjelölt 36 személy meggyilkolásához képest a tanú által említett fiú bántalmazása – tárgyi súlyánál
fogva – elenyésző, negyedrészt figyelemmel a tanú szerbiai gyógykezeltetésére felmerül az eljárás elhúzódásának veszélye.
A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján dr. Képíró sándor volt csendőrszázadosnál ítéleti bizonyossággal összefoglalóan a következőket
lehetett megállapítani:
1./ Dr. Képíró sándor volt csendőrszázados a makói csendőrtanszázad
állományával együtt karhatalmi feladat végrehajtása végett 1942.
január 20-án érkezett meg Újvidékre.
2./ Ugyanezen a napon az Újvidéken összevont csendőrök közös parancsnokától, Gaál lajos csendőralezredestől (akkor őrnagy) azt a
parancsot kapta, hogy a razzia során „a legkisebb ellenállás esetén
is” fegyvert kell használni.
A fegyverhasználat végrehajtására kiadott szóbeli parancs tekintetében felhívta a figyelmét az elöljárójának arra, hogy az ellentétes
a szolgálati szabályzat idevonatkozó rendelkezéseivel, és az így nem
hajtható végre.
Továbbá tájékoztatta az elöljáróját arról is, hogy amennyiben ragaszkodik a szolgálati szabályzatban előírt rendelkezésekről való
eltéréshez, akkor a parancsot írásban kell kiadnia.
3./ Gaál csendőralezredesnek a fegyverhasználatra vonatkozó szabályzatellenes parancsát nem tekintette írásban történő megerősítés hiányában magára nézve kötelező érvényűnek, ezért azt karhatalmi
tevékenységének ellátása során nem hajtotta végre, illetve az nem
alkalmazta.
4./ Dr. Képíró sándor volt csendőrszázadosnak az Újvidéken január
21-én és 22-én a razzia során kifejtett tevékenysége nem ismert.
5./ A január 23-i napra vonatkozóan időrendi sorrendben a következőket lehetett megállapítani:
– 10.00–11.00 óra közötti időben a Gömbös Gyula és a ii. rákóczi
Ferenc utca közötti területen találkozott és beszélgetett a Máriássy
testvérek ügyében Kárpáti János újvidéki rendőr tiszthelyettessel,
– a délutáni órákban megjelent a rex szállóban a Tanurdžić család
megmentése érdekében,
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– 15.00 óra körüli időben a razziát leállították, a kutatójárőröket és
kutató-járőrcsoport parancsnokokat visszarendelték.
6./ A 2./ és az 5./ pontban megjelölt, a fegyverhasználat végrehajtására
szabályzatellenes parancs elleni fellépése, majd a Tanurdžić család
elhurcolásának és meggyilkolásának a megakadályozása épp azt bizonyítja, hogy dr. Képíró sándor a törvényesség betartása és betartatása mellett emelte fel szavát, és ilyen összefüggésben életszerűtlennek tűnik, hogy az ő előzetes tudtával és beleegyezésével gyilkolnak
alárendeltjei ártatlan civil személyeket.
7./ Azok a bizonyítékok, amelyek terhelő tartalmúak voltak, illetve lehettek dr. Képíró sándor volt csendőrszázadosra, a bizonyítási eljárásban történt értékelésük aggályokat és kételyeket vetettek fel, illetve ébresztettek a bíróságban, melyekre figyelemmel terhelő ítéleti
tényállást megnyugtató módon megállapítani nem lehetett.

Jogi konklúzió

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 bűntettet követi el, „aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a viszszacsatolt területek lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve,
kegyetlenkedett, vagy aki általában felhajtója, tettese vagy részese volt
emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának”.
A vádirati tényállás szerint dr. Képíró sándor volt csendőrszázados 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
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volt csendőrszázadosnak bármilyen elkövetési formában tudatos, szándékos szerepe volt a vádiratban megjelölt 36 személy meggyilkolásában, ezért a bíróság dr. Képíró sándor volt csendőrszázados 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
A kiadmány hiteléül:
irodavezető h.

Elosztó: 1. pld. iratok

2. pld. Budapesti nyomozó Ügyészség (nyom. 347/2007. –
1461 Bp., Pf. 65.)
3. pld. vádlott (dr. Képíró sándor volt csendőrszázados –
1023 Budapest, Frankel leó út 78. i/10.) – meghalt 2011.
szeptember 03-án
4. pld. védő (dr. Zétényi Zsolt ügyvéd – 1066 Budapest,
Zichy Jenő u. 22. i/14.)
5. pld. sértett jogi képviselője (dr. Mogyoró András ügyvéd
– 1026 Budapest, Pasaréti út 111.)
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6. pld. simon Wiesenthal Center jogi képviselője (dr. rosta
Márton ügyvéd – 1154 Budapest, Arany J. u. 134.)
7. pld. dr. havas Péter (adatok zártan kezelve)
8. pld. dr. Frech ágnes kollégiumvezető
9. pld. Külügyminisztérium
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. pld. …..
Gépelte: Markovits Zsuzsa
Íf.: 2011. szeptember 06.
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szakvélemények165

Történészi vélemény a dr. Képíró sándor elleni ügyről

Az 1942. évi január 4-e és január 30-a között a Délvidéken lefolytatott
karhatalmi intézkedések megindítása a volt Magyar Királyi honvédség
első számú vezetője, a honvéd vezérkar főnöke által, a belügyminiszterrel egyeztetett lépés volt. A Magyarországhoz 1941 áprilisában visszacsatolt területeken már 1941 kora őszétől aktív partizántevékenység volt
érzékelhető. A közbiztonsági feladatokat ellátó Magyar Királyi Csendőrség illetékességi területén, de a Magyar Királyi rendőrség illetékességi
területén is számos személy elleni támadás, gyújtogatás stb. történt.
A katonai és csendőri szervek olyan információk birtokába jutottak,
amelyek szerint a németek által megszállt Bánátból is partizánok, illetve partizángyanús személyek érkeztek illegális úton Bácskába és egy
„szerb felkelés” kirobbantása várható.
Az illetékes polgári hatóságok is úgy vélekedtek, hogy a terület közbiztonságának fenntartása érdekében szükséges egy „karhatalmi ellenőrzés”, amelynek célja lehet az idegen elemek kiszűrése és a partizángyanúba került személyek elleni eljárás megindítása.
A fenti időpont között a volt Magyar Királyi Csendőrség területen
működő nyomozócsoportja Fóty Ferenc csendőr őrnagy – később alezredes – vezetésével számos bűnügyben nyomozott, és a feljelentéssel
befejezett ügyekben a honvéd vezérkar főnöke kikülönített bírósága
nagyszámú ítéletet hozott.
A délvidéki településeken lezajlott „razzia” során a csendőri és katonai erők sok ezer embert vontak ellenőrzés alá és az ellenőrzött – magukat igazolni nem tudó – személyek esetében a helyi lakosság tagjai
nyújthattak segítséget a katonai és csendőri személyeknek.
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Úgy a honvédség, mint a csendőrség tagjainak feladata az ellenőrzés
és az előállítás volt. A „razziára” vonatkozó előírásokat az illetékes katonai parancsnokságok falragaszokon tették közzé, jelezve annak különböző „vonatkozásait”.
A „razziában” részt vevő katonai és csendőri erők felelős parancsnokok vezetése alatt álltak. A csendőrtisztek, a szervezeti és szolgálati
utasítás a M. Kir. Csendőrség számára „szolgálati könyvben” foglaltak
szerint a „razzia” során is irányító, ellenőrző feladatokat láttak el, mivel
nem lévén rendőri hatóságok és közegek, a nyomozati eljárásokban
nem vehettek részt.
A dr. Képíró sándorral kapcsolatos gyanúsításban foglaltak részben
feltételezésen alapulnak, hiszen semmi nyoma nincs a korabeli iratokban annak, hogy a „razzia” nem a „nem kívánatos elemek” ellen, hanem
a szerbek és a zsidók ellen irányult volna.
A „razzia” célja nem tudatos és szervezett megölése volt a „nem kívánatos elemeknek”, példastatuálással, hanem a helyi hatóságok és katonai, valamint a csendőri szervek által rendszeresen jelzett tarthatatlan
köz- és vagyonbiztonság helyreállítása. (ez nem jelenti azt, hogy adott
esetben az illetékes hatóságok nem túlozták el a köz- és vagyonbiztonság állapotát.)
A délvidéki „razzia” során az ellenőrzés kicsúszott annak az irányítói
és vezetői kezéből, és tragikus méreteket öltve sok száz ember életének
kioltását eredményezte. (1943 augusztusára a magyar kormány utasítására elkészült a délvidéki „razzia” anyagi veszteséginek felmérése, és
döntés született az anyagi károk megtérítéséről, illetve a jogszerűtlenül
kivégzettek családjainak anyagi kárpótlásáról.)
A polgári hatóságok többszöri fellépése és sürgetése eredményeként a
„razziát” befejezték. Annak eredményéről a miniszterelnök és a belügyminiszter, valamint a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatást kapott az illetékes katonai parancsnok(ok)tól, de az(ok) a gyilkosságokat tagadták.
A honvéd vezérkar főnöke végül is a különböző értesítések, értesülések és ügyésze nyomozati munkája eredményeként „hűtlenség”
vádjával indított eljárást az ügyben. Tette ezt a belügyminiszter és saját
ügyésze véleménye ellenére, akik szerint az ügy közönséges rablás és
gyilkosság.
vitéz szombathelyi Ferenc viszont úgy vélte, hogy a honvédség és a
csendőrség tagjai által elkövetett cselekedeteket a honvéd vezérkar fő340
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nöke bírósága elé kell vinni, és az eljárást ott lefolytatni, mivel a „délvidéki razzia” olyan súlyosan érintette a honvédséget és a csendőrséget,
hogy az ilyen eljárást von maga után.
A tárgyalás a fentiek szellemében zajlott, és születtek meg az elmarasztaló ítéletek. Amelyek a második világháborúban részt vett országok esetében szinte kivételnek számítanak, hiszen a későbbi vesztes és
győztes országok esetében sem ismeretes – előttem legalábbis nem –,
hogy saját katonai–csendőri–rendőri közegei ellen eljárásokat indítottak volna a megszállt, elfoglalt területek polgári lakossága ellen elkövetett bűncselekmények miatt!
Dr. Képíró sándor, mint ellenőrzéssel, irányítással megbízott csendőrtiszt, kötelességmulasztást követhetett el, ha az alárendelt járőrök
tevékenységét nem ellenőrizte kellő gyakorisággal és jelenlétével. viszont nem volt jogában a járőrök számára „gyilkosságra” utasítást adni.
A csendőrjárőrre a vonatkozó helyzetben is a szervezeti és szolgálati
utasítás fegyverhasználatra vonatkozó előírásai voltak érvényesek. Az
utóbbi pedig nem tette lehetővé a kivégzéseket.
A honvéd vezérkar főnöke bírósága előtt 1943. december 14-e és
1944. január 14-e közötti lefolytatott tárgyalás fennmaradt jegyzőkönyve szerint dr. Képíró sándor csendőrszázados körzetében fegyverhasználat nem volt. (heinrich János ezredes, 1943. december 20.) hasonló vallomást tett Mócz-richter Miklós alezredes is (1943. december
20.), aki azt mondta: „Tudok arról, hogy Képíró százados járőreinél
fegyverhasználat nem volt.”
egy helyszínen, kétszeri fegyverhasználatot említett 1943. december
22-ei tanúvallomásában szentpáli-Gavallér András csendőr főhadnagy
(neve helyesen Kálmán és az újvidéki események idején tartalékos csendőrzászlós – sz. s.) Képíró sándor százados „körzetében”, amelyeknél
Képíró nem volt jelen. Utóbbi a fegyverhasználatról szentpáli-Gavallér
jelentéséből értesült.
szentpáli-Gavallér – az előbb jelzett – vallomásában a következőket
mondta: „Az újvidéki razzia harmadik napján (1942. január 23. sz. s.)
dr. Képíró százados mellé volt beosztva. […] nála (mármint szentpáliGavallérnál – sz. s.) úgy emlékszik, egy helyen két fegyverhasználat
volt. Ugyanis egy zsidó házaspárt akart igazoltatni a cs./endőr/ járőr,
az asszony azonban az igazolást megtagadta, és a járőrt a lakásból kiutasította, sőt megragadta a csendőr puskáját, mire a csendőr a fegy341
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verét használta. nagy erős asszony volt az illető, ki akarta csavarni a
fegyvert a csendőr kezéből. A szobában volt a férje is, aki szintén ellenállt, mire őt is lelőtték. én Képírónak ezt jelentettem olyan értelemben, hogy a fegyverhasználat jogos volt.”
A tanúvallomás szerinti ez esetben a szolgálatban álló csendőrjárőr
a szervezeti és szolgálati utasítás 49.§-a (Fegyverhasználat) alapján járt
el. Utóbbi § kimondja azt is, hogy „A csendőr fegyverét a jelen §-ban
meghatározott szabályok szerint önállóan használja és azért kizárólag
ő felelős. ha azonban a fegyvert valamely csendőrségi elöljáró parancsára használta, akkor azért csak a parancsot kiadott elöljáró felelős.”
semmi nem támasztja alá, hogy dr. Képíró sándor a fegyverhasználatnál jelen lett volna, és ő adott volna parancsot a fegyverhasználatra!
A mai napig tisztázatlan, hogy a kivégzéseket a honvédség vagy a
csendőrség tagjai hajtották-e végre. Megítélésem – és a töredékes tanúvallomások szerint —, a későbbi összegzés alapján több, mint 3300
főben megállapított kivégzések nagysága a honvédségi kivégzőosztagok felállítását feltételezi. Csendőröket ugyanis ilyen osztagokba nem
lehetett beosztani.
A rendelkezésre álló korabeli források és az elmúlt évtizedekben
megjelent történeti feldolgozások elemzése alapján úgy vélem, hogy
dr. Képíró sándor az ellene emelt vádban foglaltakat az ott megfogalmazott módon nem követhette el, gyilkosságokban, illetve rablásokban
nem vett részt.
Budapest, 2010. február 26.
Prof. dr. habil. Szakály Sándor,
egyetemi tanár, az MTA doktora
A leírtak a következő eredeti források és szakirodalom alapján fogalmaztattak meg:
1, szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára. Bp.
1941.
2, szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára. első rész. Bp.
1931.
3, Becsületügyi szabályzat a m. kir. honvédség és a m. kir. csendőrség számára. Bp. 1942.
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4,
5,

6,
7,
8,
9,
10,

Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez. Bp. 1966.
A. sajti enikő – Markó György: ismeretlen dokumentum az
1942. januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről. 1943. december 14–1944. január 14. hadtörténelemi Közlemények,
1985. 2. szám.
szombathelyi Ferenc visszaemlékezése 1945. Bp. 1990.
A. sajti enikő: Délvidék 1941–1944. Bp. 1987.
Györkei Jenő: Tábornokok meghurcolása 1945–1948. Bp. 2002.
Györkei Jenő: idegen bírák előtt. szombathelyi Ferenc újvidéki
pere és kivégzése. Bp. 2002.
Dombrády lóránd. szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt. Bp.
2007.
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dr. Kabódi Csaba: észrevételeim
a Képíró-ügyben rendelkezésemre bocsátott
jegyzőkönyvek nyomán
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A leghitelesebb nyomozati jegyzőkönyv
dr. Képíró sándor vallomásával
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jEgyZETEK

1

2
3

4

5

6

7

8

9

A Magyar vidék országos 56-os szövetség 1956-os Jubileumi Érdemrend
kitüntetését posztumusz adományozta 2011 októberében „dr. Képíró
sándor magyar királyi csendőr százados úrnak az argentínai magyar emigrációban végzett kimagasló nemzetszolgálatáért, a magyarság értékeinek
megőrzéséért. Az elismerést leánya, az Argentínában élő Képíró Magdolna vette át.” A hamis vád makacsságának bizonyítéka, hogy hiteles forrásból hozták a szervezet tudomására: Magyarország kormánya hihetetlen
nagy támadásoknak van kitéve, most pedig izraeli körök és azokhoz közel
állók tiltakoztak, amiért egy magyar szervezet kitüntetett egy olyan személyt,
akit IZRAEL a 10 legfőbb ellenségének egyikeként tartott számon. Hazánk
érdekeire való tekintettel a közeljövőben nagyobb körültekintést és megfontoltságot kértek tőlünk.(A szervezet közlése)
A legújabb adatok a Wikipédia adatállományából valók.
Forrás: Képíró sándor életrajz www.csendor.com Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) honlapja. Az írást személyes dokumentumként közöljük, az ítélet sorsára vonatkozó állításai pontatlanok,
szombathelyi szerepét árnyaltabban látjuk.
Kocsis Károly: Elcsatoltak (Magyarok a szomszéd államokban) című,
1990. Budapest, TiT Budapesti szervezete. Zétényi Zsolt: Magyarok a
Kárpát-medencében. 1990. (Kézirat. Jelentés az országgyűlésnek.)
előzőleg szegedről felszállt német repülők bombázták Belgrádot a jugoszláviai német képviseleteket ért atrocitások miatt.
szilágyi istván: Egy magyar katona feljegyzései… in.: A visszatért Délvidék,
szerk.: Csuka Zoltán, Budapest, 1941.
ravasz istván: A délvidéki hadművelet. in.: visszatér a Délvidék, 1941.
Budapest, 2011.
A. sajti enikő: Az újvidéki razzia elő- és utótörténete. Délvidék, 1941–
1944. história 2011. 9–10. szám.
Zlocim okupatore u. vojvodini, novi sad, 1946.
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23
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29
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A. sajti enikő: uo.
A. sajti enikő: uo.
A. sajti enikő: uo.
A. sajti enikő: uo.
(Magyarországi rendeletek Tára 1941.) ennek értelmében: „A m. kir. minisztérium az 1939: 11. t.-c. 141. §. második bekezdésében és az 1930: iii.
t.-c. 50. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1§. Az
1930: iii. t.-c. 59. §-ában meghatározott bűntett esetében, úgyszintén az
ily cselekmény útján elkövetett szigorúbban büntetendő cselekmény miatt
a bűnvádi üldözés elrendelésére illetékes parancsnok jogait kizárólag a m.
kir. honvéd vezérkar főnöke gyakorolja.
1944. évi ítélet, 34. oldal.
A. A. sajti enikő i. m. 172–175. o. Az általa idézett forrás szerint a jugoszláv történetírás mindmáig azt az álláspontot képviseli, hogy a magyar
kormány a „túlméretezett akcióval” elsősorban a bánáti bevonulást kívánta
előkészíteni. Čobanski, Mila–Golubovi–Zvonimir–Kumanov, Živan: novi
sad u ratu i revoluciji 1941–1945. Knj. 1. novi sad, 1970. 672–673. o.
A. A. sajti enikő – Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942. januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről. hadtörténelmi Közlemények,
1985. 2. szám, 426–456. o. (Továbbiakban: 1943. évi feljegyzés)
A 2011. évi ítélet. 57. oldalán idézett szöveg általunk az 1944. évi ítélet
és a BM iii/iii.-b. alosztálya 1967. március 1-jén kelt összefoglalója „Az
1941–42-es délvidéki vérengzések ügyében” (Történeti hivatal) alapján
helyesbíteni próbált felsorolása.
Budur Károlynak, az államvédelmi hatóságon 1952. szept. 25-én tett
vallomása. 2011. évi ítélet 43–44. oldal
M. kir. belügyminisztérium: szervezeti és szolgálati utasítás a m.kir.
csendőrség számára (sZut) Budapest, stádium sajtóvállalat, 1941.
1944. évi ítélet 54–55. oldal.
1944-évi ítélet 59–62. oldal.
Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban, 435. o.
vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky és a hideg napok. Történelmi szemle,
1968. 1–2. 81–103. o.
1944-évi ítélet 54–55. oldal.
A. sajti enikő – Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942. januári
délvidéki razzia résztvevőinek peréről. hadtörténelmi Közlemények, 1985/2.,
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31

32
33
34

35

36

37
38

39

40
41
42

43

44
45
46

47

452. o. és in.: 2011. évi per nyomozati iratai. Fóty csendőr alezredes megjegyzése a vkf. 2-re utal.
Impériumváltások, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918–
1947. Bp., 2004. napvilág Kiadó, 415 o., 282. o. Az újvidéki magyar és
szerb adatok valószínűleg felcserélődtek a szövegben.
Uo. 276. o.
Idegen bírák előtt. Bp., 2002. Zrínyi Kiadó, 207. o.
Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. Bp., 1995. Cserépfalvi, 223. o. 66. o.
randolph l. Braham: A népirtás politikája – A holokauszt Magyarországon. np., 2003. Új Mandátum Könyvkiadó, 249. o.
A. sajti enikő: Az újvidéki razzia elő- és utótörténete. Délvidék, 1941–
1944. história 2011. 9–10. szám
OL K—27 10-1:}. szeptember 14-i minisztertanácsi jegyzőkönyv.
idézi A. sajti enikő-Markó György: Ismeretlen dokumentum... hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. sz. 432–433. o. Tilkovszky lóránt:
Bajcsy-Zsilinszky. Kossuth, Budapest, 1986. 156. o.
A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt emlékirata Magyarország külpolitikai és belpolitikai kibontakozásáról Kállay Miklós miniszterelnökhöz. Közli Pintér istván, századok, 1965. 1–2. sz. 172–198. o. vigh
Károly: Bajcsy-Zsilinszky és a hideg napok. Történelmi szemle, 1968. 1–
2., 81–103. o.
1943. évi feljegyzés
Zinner Tibor szakvéleménye az 2011. évi Képíró-perben
állambiztonsági szolgálatok Történeti levéltára (a továbbiakban:
áBTl) 3. 1. 9. v–87992/1. Feketehalmy-Czydner B. 18502/1949 büntetőügye. Jelen büntetőeljárás csatolt iratai között a 835–847. o.
áBTl 3. 1. 9. v–87992/1. Feketehalmy-Czeydner B. 18502/1949 büntetőügye. Jelen büntetőeljárás csatolt iratai között a 847. o.
Jelen büntetőeljárás csatolt iratai között a 797. o.
A 2011-évi Képíró-per iratai között a 617–637. o., itt 635. o.
Jelen büntetőeljárás csatolt iratai között a 791. o. A tanúkihallgatás jegyzőkönyvét aláírta dr. Frank lászló vezető népügyész mellett a tanú, dr.
Babós és a jegyzőkönyvvezető is.
áBTl 3. 1. 9. v–87992/1. Jegyzőkönyv a Budapesti népügyészségen,
dr. Babós tanúvallomása dr. Zöldy büntetőügyében, 1945. november 10-én.
Jelen büntetőeljárás csatolt iratai között a 791–869. o.
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48

49

50

51

52

53
54

értsd alatta: a németek miatt, akik azonnal felléptek volna a vádlottak
érdekében – erre vitéz szombathelyi is utalt a későbbiekben, a magyarországi vele szembeni eljárás során.
nagybaczoni nagy vilmos: Végzetes esztendők 1938–1945, Budapest,
1986. Gondolat, 91–96. o., átdolgozott, második kiadás, az előszót írta
ránki György. (Az első kiadást a Körmendi kiadó jelentette meg 1947ben.) A szerző ismertette Feketehalmy-Czeydner beadványát, viszontvádját vitéz szombathelyivel szemben, azonban a szerző a vezérkar főnökét
megvédi az altábornaggyal szemben. in.: Zinner-szakvélemény
vitéz szombathelyi (Knausz) Ferenc, 1941. november 1-jétől vezérezredest, a M. Kir. honvéd vezérkar főnökét letartóztatták feleségével
együtt 1944. október 15-én, egy hónappal később sopronkőhidára vitték,
szabadult 1945. májusban. lefokozták 1945. július 19-én. Magyar kérésre
az amerikai szervek letartóztatták 1945. június 26-án az ausztriai Trifternben, Magyarországra szállították 1945. október 3-ától. 1946. március
30-án a Budapesti népbíróság 10 évi, 1946. május 22-én a népbíróságok
országos Tanácsa (a továbbiakban: noT) életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Jugoszláviának kiadták 1946 késő nyarán. MOL Külügyminisztérium iratai, XIX–J–1– k. 30/c. 49. doboz. A Jugoszláv szövetségi
népköztársaság Követségének 28/1947. szóbeli jegyzéke, 1947. május 6.
(Másolat csatolva) Magyarországi 1945–1946-os meghurcolását lásd:
Dombrády lóránd: szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt, Budapest,
2007. h. M. hadtörténeti intézet és Múzeum, valamint line Design kiadása! Dombrády okkal állapítja meg, hogy „az újvidéki eseményekben
való szerepe a legsúlyosabb bűnnek számított a vádlott megítélésében”
(uo. 52–57. oldalak). A Magyar Köztársaság legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte a magyarországi elmarasztalását, és felmentette a
vádak alól 1994. március 16-án.
A csendőrök elleni eljárások ismertetése egyrészt Kovács Zoltán András
Csendőrsors Magyarországon 1945 után c. tanulmányán ( in.: Katonai
Perek, Történeti hivatal, Budapest, 2001. 103–140. old.), másrészt saját
kutatáson alapul.
Közzététel 1945. szeptember 20-i kelettel október 1-jén. Honvédségi Közlöny,
18.sz.
Th A-1116. 319. o.
Kovács Zoltán András azt írja Zinner Tibor közlésére hivatkozva, hogy
ezen a megbeszélésen Tito azt ajánlotta Kádárnak, hogy Magyarország
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56

57

58
59

60
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62

63
64

65

66

67

adjon ki olyan személyeket, akik jugoszláviai viszonylatban háborús bűnökkel vádolhatók, és ezzel egyfajta belpolitikai tisztogatás válik lehetővé.
Cserébe a Magyar népköztársaságnak a délszláv állam olyan háborús, illetőleg politikai elítélteket adott volna át, akiket Kádár itthon szintén felhasználhatott volna a belső ellenfeleivel való leszámoláshoz. Kádár azonban ezt az ajánlatot nem fogadta el, sőt utasította a Belügyminisztériumot,
hogy zárja le végleg az Újvidéken történtek vizsgálatát.
Th v-87992. 171. o. Kovács Zoltán András szerint dr. Zöldy ügye az ún.
„magyar ss-ügy” (lásd: „hunyadi-páncélosok”) egyik epizódja, amelynek
ő egy önjelölt csendőráldozata.
Szabad Nép, 1946. november 5., 2. o. (Ugyancsak Grassyékkal egy napon,
délután 2 órakor végezték ki szombathelyi Ferencet, Gál lajost, Bajsay
ernőt, nagy Miklóst, Bajor Ferencet és Prepatics Pált is.)
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. (szerk. schmidt Mária) Kairosz,
Budapest, 1999. 196–197. o.
in.: Zinner-szakvélemény, 35.o
BFl XXv. 4. f. Fővárosi Bíróság 0343/1953. TÜK alól kivont büntetőiratok, renkey Albert és társai büntetőügye, tárgyalási jegyzőkönyv, dr.
szelecsényi tanúvallomása, 1953. november 20. 181–184. o.
in.: Zinner-szakvélemény
Dombrády lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt, Budapest,
2007. h. M. hadtörténeti intézet és Múzeum, valamint line Design kiadása. Györkei Jenő: Idegen bírák előtt. Szombathelyi Ferenc újvidéki pere
és kivégzése, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2002. 65. o.
Az ítélet a szerző birtokában. Teljes szövegét közli Györkei Jenő hivatkozott
műve.
Györkei Jenő idézett műve 58–65. o.
Az ítélet Györkei Jenő könyvében kivonatosan szerepel, míg a 2011. évi
per irataiban az ügyészség által szerbiából beszerzett nyomozati iratok
között magyar nyelven, teljes terjedelmében szerbről lefordítva, 15 o.
Az ítélet Györkei Jenő könyvében kivonatosan szerepel, míg a 2011. évi
per irataiban az ügyészség által szerbiából beszerzett nyomozati iratok
között magyar nyelven, teljes terjedelmében szerbről lefordítva, 15 o.
hl Xi. 22. a. A Budapesti Katonai Törvényszék iratai. Periratok Kb.
viii. 2925/1951. Gerencséry Mihály ügye.
hl Xi. 22. a. A Budapesti Katonai Törvényszék iratai. Periratok Kb.
viii. 2925/1951. Gerencséry Mihály ügye. Jelentés, 3–4. o.
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74
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79

hl Xi. 22. a. A Budapesti Katonai Törvényszék iratai. Periratok Kb.
viii. 2925/1951. Gerencséry Mihály ügye. Gerencséry gyanúsított jegyzőkönyve, vác, 1951. április 23. (2. oldal, aláírásával hitelesítette). (Másolat csatolva).
hl Xi. 22. a. A Budapesti Katonai Törvényszék iratai. Periratok Kb.
viii. 2925/1951. Gerencséry Mihály ügye. Gerencséry jegyzőkönyve a
Budapesti Központi Katonai Ügyészségen, 1951. június 8. (9. oldal.)
hl Xi. 22. a. A Budapesti Katonai Törvényszék iratai. Periratok Kb.
viii. 2925/1951. Gerencséry Mihály ügye. KÜ. Xvii. 2776/1951/5. sz.
vádirat, 1951. augusztus 16. (36. oldal.)
hl Xi. 22. a. A Budapesti Katonai Törvényszék iratai. Periratok Kb.
viii. 2925/1951. Gerencséry Mihály ügye. Budapesti Katonai Bíróság
tárgyalási jegyzőkönyve, 1951. szeptember 20. (45. oldal.)
hl Xi. 1. a. Katonai Főtörvényszék iratai. Periratok. Katonai Főtörvényszék ii. 994/1951/9.
A Magyar Köztársaság legfelsőbb Bírósága Büntető irodája, Bfv. X.
2319/2001/4. – 2001. november 19. A dr. szabó Győző vezette tanács
előadó bírája dr. rabóczki ede volt, ő az 1970-es kegyelmi eljárás során
még elutasította nevezett kérelmét (89. o.).
Az ítélet a 2011. évi per iratainál is.
BFl Fővárosi Bíróság büntetőperes iratai, TÜK-ben őrzött íratok, renkey Albert és társai, B. iii. 0343/1953. Jelen büntetőeljárás csatolt iratai
között 483–485. o. Budur vallomása a Budapesti Ügyészség ügyésze, dr.
Avar Jenő előtt, 1953. augusztus 25-én.
áBTl v-82998/2. 204. oldal Jelen büntetőeljárás csatolt iratai között a
927. o.
BFl Fővárosi Bíróság büntetőperes iratai, TÜK-ben őrzött íratok, renkey Albert és társai, B. iii. 0343/1953 Jelen büntetőeljárás csatolt iratai
között a 487–493. o. Dr. Kovács Jenő, utóbb v. r. elmarasztalt gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve, 1952. szeptember 26. és annak időpont
nélküli kiegészítése. Jelen büntetőeljárás csatolt iratai között a 493. o.
A. sajti enikő – Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942. januári
délvidéki razzia résztvevőinek peréről (1943. december 14 – 1944. január
14.) hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. sz. 426–456. o.
Az iratot közli: Magyarország és a ii. világháború. szerk.: Zsigmond
lászló. Budapest, 1966. 387–393. o.
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Dokumentumokat és forrásértéküket elemzi Markó György: Az 1942es „újvidéki” razziával kapcsolatban újonnan előkerült dokumentumok forrás értékéről című közleménye, a Történelmi Közlemények 2012. 1. számában. 175–190. o.
A. sajti enikő – Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942. januári
délvidéki razzia résztvevőinek peréről (1943. december 14–1944. január
14.) Hadtörténelmi Közlemények, 1985. 2. sz. 438. o.
helyesen: tárgyalásvezető bíró: Babós József hadbíró ezredes, ügyész:
Gazda imre hadbíró százados,
ol horthy Miklós kabinetirodájának anyaga. 1.1/18. Megjelent: Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez. szerkesztette Zsigmond lászló, az
iratokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányokat írta ádám Magda,
Juhász Gyula és Kerekes lajos. Kossuth Könyvkiadó, Bp. Második kiadás,
1961. (A továbbiakban: Magyarország és a második világháború...) 164.
irat. A bácskai vérengzés ügyében az állam ill. katonai vezetés 1942-43ban háromszor rendelt el kivizsgálást. ennek kezdeményezője mindhárom esetben a szombathelyi Ferenc vezérkari főnök volt.
A. sajti enikő – Markó György: Ismeretlen dokumentum az 1942. januári délvidéki razzia résztvevőinek peréről. hadtörténelmi Közlemények,
1985. 2. szám, 426–456. o. és in.: 2011. évi per nyomozati iratai.
A csonka irat itt ér véget.
lásd előbb vitéz szombathelyi Ferenc vezérezredes népbírósági pere c. részben legfelsőbb Bíróság szombathelyi Ferenc népbírósági elítéltetései felülvizsgálata tárgyában hozott, idézett Bfv. X. 3628/1993.számú ítélete indokolásában szó szerint.
Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő sipos Péter, PeTiT
reAl Könyvkiadó, Budapest, 1997. dr. vargyai Gyula szócikke.
1944. évi ítélet 1–10. és 218. oldal.
nyomozati iratok 93–401.
nyomozati iratok 1673–1687.
Törvénytelen szocializmus. A tényfeltáró Bizottság jelentése. Zrínyi Kiadó
– Új Magyarország, Budapest, é. n., 361. o.
Az 1945–1962 közötti, koncepciós elemeket tartalmazó büntető ügyek
felülvizsgálatára – a kormány 3063/1989. MT határozatával – létrehozott bizottság jogász albizottságának jelentése (kiadó és év nélkül), 39. o.
eredetileg elírással helytelenül „életszerű”.
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Az adatvédelmi biztos állásfoglalása a simon Wiesenthal Központ
„Utolsó esély Művelet” elnevezésű magyarországi akciójának adatvédelmi kérdéseiről. Ügyszám: 1113/K/2004.
2011. évi ítélet, 61–62 o.
© hunhír.info - www.hunhir.info
Csendélet razzia után. hvG, 2011. szeptember 17.
vKF 2/d jav.: Z.
okoztak jav.: Z. lásd nyomozati iratok 99–101. naplószám.
nyom. iratok. 50–51., 311., 357. naplószám.
lásd szakértői vélemény 9. oldal 2. bekezdését.
lásd az utóbbinál nyomozati iratok 337. oldaltól 401. oldalakat.
lásd nyomozati iratok 77–85. oldalakat.
honvédségi Közlöny, 1944. május 24. 470. o.
lásd részletesen nyomozati iratok 1291. és 1293. oldalakat.
lásd nyomozati iratok 1653. oldalt.
századost jav.: Z.
lásd nyomozati iratok 1659. naplószám alatti 2. oldal 2. bekezdését.
lásd nyomozati iratok 1537. oldal 1. bekezdését és 1545. oldal 3. be-kezdését.
lásd bírósági iratok és külön tárgyalási jegyzőkönyvnél a perbeszédet.
lásd szakértő vélemény 17. oldalát.
alakítva jav.: Z.
lásd pl. hiv. mű 212. oldal iii/c., d., e. pontokat, 214. oldalt, 216. oldalt.
lásd „Katonai Büntetőjog Kézikönyve”, Budapest, 1958., 28. oldalt. szerkesztő: dr. Kovács Zoltán, majd dr. Babós József hb. ezredes idevo-natkozó tanúvallomását az ítélet indokolási részében.
lásd részletes ismertetést a jelen ítélet iv. fejezetében.
lásd védői beadvány 2–3. oldalait, bírósági iratoknál.
lásd nyomozati iratok 1295. oldalt.
lásd bírósági iratoknál szakértői vélemény 16. oldal 2. bekezdését.
lásd bírósági iratoknál
lásd nyomozati iratok 157. oldal.
lásd nyomozati iratok 97. naplószám alatt az ítélet oldalszáma 3.
lásd nyomozati iratok 185. oldalát.
lásd nyomozati iratok 303. oldaltól.
lásd nyomozati iratok 1597–1599. naplószám alatti oldalakat, dr. Képíró sándor által a „hideg napok” c. regényre válaszolva: „Az újvidéki raz-
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125
126
127
128

129
130
131
132

133

134
135

136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

zia hiteles története, avagy hogyan lettem „háborús bűnös”. A fenti reflexióra történő utalás rövidített megnevezése a továbbiakban: „hogyan
lettem háborús bűnös”.
lásd nyomozati iratok 1567. naplószám alatti oldalt.
lásd nyomozati iratok 1569. oldal első mondat.
lásd nyomozati iratok 1569. naplószám 2. mondattól.
lásd nyomozati iratok 1569. naplószám 4. bekezdését, valamint 1599.
naplószám alatti jegyzőkönyv 2. mondatát.
lásd nyomozati iratok 1569. naplószám 5., 6. bekezdéseket.
lásd nyomozati iratok 1569. naplószám 7. bekezdést.
lásd nyomozati iratok 1571. naplószám 1. bekezdést.
lásd nyomozati iratok 1579. naplószám 6-tól 9. bekezdéseket, 1581. naplószám 2. bekezdését, valamint a 1591. naplószám 5. és 7. bekezdését, és
annak 1593. oldalon történő folytatását.
lásd nyomozati iratok 1599. naplószám alatt „hogyan lettem háborús
bűnös”, valamint nyomozati iratok 1569. naplószám alatti jegyzőkönyv
2. bekezdést.
lásd nyomozati iratok 1571. naplószám 4. bekezdést.
lásd a nyomozati iratok 1567. oldalán az első nyilatkozatot, és a 1591.
oldal 4. bekezdést.
lásd a nyomozati iratok 1695. naplószám alatti oldalt, és a 1699. naplószám alatti oldal utolsó előtti bekezdését.
lásd nyomozati iratok 353. oldalt.
lásd nyomozati iratok 299. oldalt.
lásd nyomozati iratok 371. oldalt.
lásd nyomozati iratok 1671. oldaltól - 1689. oldalig.
Bírósági iratok „Gelencséry iratok” boríték.
nyomozati iratok 477–481. naplószám
nyomozati iratok 483–485. naplószám.
nyomozati iratok 553–559. naplószám.
nyomozati iratok 923. naplószám.
nyomozati iratok 548–551. oldalak.
lásd nyomozati iratok 617–651. és 791–797. oldalakat.
lásd bírósági iratoknál a védő által benyújtott indítványt.
lásd nyomozati iratok 805–809. oldalait, a rosszul történt lefűzés során
a jegyzőkönyv 4. oldala a nyomozati iratok 815., míg a jegyzőkönyv első
két lapja a nyomozati iratok 867–869. naplószám alatt található.
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

163

164
165

lásd nyomozati iratok 807. és 833. oldalait.
lásd bírósági iratoknál „Bátori” feliratú borítékban.
nyomozati iratok 1067–1069. naplószám.
nyomozati iratok 1077–1079. naplószám.
nyomozati iratok 1083–1085. naplószám.
nyomozati iratok 1091. naplószám.
nyomozati iratok 1099. naplószám.
nyomozati iratok 1103–1107. naplószám.
nyomozati iratok 1507., 1511–1513. naplószám.
nyomozati iratok 1433–1437. naplószám.
nyomozati iratok 1447–1448. naplószám.
nyomozati iratok 1455-1459. naplószám.
lásd bírósági iratok mellékleteként külön borítékban lévő fenti jegyzőkönyveket).
lásd bírósági iratok mellékleteként kék színű dossziéban lévő jegyzőkönyvek.
lásd bírósági iratoknál „egyenruha” feliratú borítékban lévő képeket.
A 2011. évi perben két történész szakértő volt, Dr. szakály sándor és Dr.
Zinner Tibor. Utóbbitól is számos esetben idéztünk tanulmányunkban.
szakvéleményét külön ezért, s terjedelmi okokból nem közöljük mellékletként.
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rövidíTésEK:

1944. évi ítélet: Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága, mint

ítélő bíróság 1944. február 24-én kelt h 448/43/118. számú
ítélete

1943–44. évi per: Magyar Királyi honvéd vezérkar főnökének bírósága,
mint ítélő bíróság előtt Feketehalmy Czeydner Ferenc és társai ellen hűtlenség bűntette miatt 1943–1944-ben folyt bűnvádi eljárás

2011. évi ítélet: A Fővárosi Bíróság 19.B. 155/2011. sz. dr. Képíró sándor
ellen háborús bűntett miatt indult büntetőügyben 2011. július 18–19-én kihirdetett ítélete

2011. évi per: A Fővárosi Bíróságon 19. B. 155/2011. sz. dr. Képíró sándor
ellen háborús bűntett miatt 2011-ben folyt büntetőügy

Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban: A. sajti enikő – Markó György:
ismeretlen dokumentum az 1942. januári délvidéki razzia
résztvevőinek peréről. hadtörténelmi Közlemények, 1985.
2. szám, 426–456. o. és in.: 2011. évi per nyomozati iratai.

Szakály-szakvélemény: dr. Szakály Sándor szakvéleménye a Fővárosi Bíróságon 19. B. 155/2011. sz. dr. Képíró sándor ellen háborús
bűntett miatt 2011-ben folyt büntetőügyben

Zinner-szakvélemény: Zinner Tibor szakvéleménye a Fővárosi Bíróságon 19.
B. 155/2011. sz. dr. Képíró sándor ellen háborús bűntett
miatt 2011-ben folyt büntetőügyben
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irodAlom:

Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyzőkönyvei, 1944. december 23–1945. november 15. A. kötet, Bp., 1997. Magyar országos levéltár kiadása. szerkesztette, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta szűcs lászló.
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945. V. kötet. Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig, 1940–1941. Összeállította: Juhász Gy., Bp., 1982;
Magyar Törvénytár 1912. évi törvényczikkek, Budapest, 1913. Franklin Társulat.
Jegyzetekkel ellátta: dr. Márkus Dezső és dr. Térfi Gyula. Az 1912. évi
XXXiii. törvényczikk a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról.
Magyar Törvénytár 1941. évi törvények. Bp., 1942;
Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez. szerk.: Zsigmond l., Bp., 1966.
1930. évi törvénycikkek. Bp., 1931. Franklin Társulat. Jegyzetekkel ellátta:
dr. Degré Miklós és dr. várady-Brenner Alajos. Az 1930. évi iii. törvénycikk a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos
módosításáról és kiegészítéséről, hatályba lépett 1931. február 1-jén.
1939. évi törvénycikkek. Bp., 1940. Franklin Társulat. Az 1939. évi ii. tc. a
honvédelemről.
Kádár éva: ,,Utolsó Esély”, avagy Sándor K. és a ,,kafkai jogi rémálom” nJA
honlap.
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Az 1947. év hatályos jogszabályai, Bp., 1948. Grill, 1. kötet. Az 1947. év
XXXiv. tc. a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről (kihirdetve 1947. december 31-én).
Magyarországi Rendeletek Tára 1941. iii. kötet, Budapest, 1942. M. Kir. B.
M., stádium rt. nyomda, 3350–3351. oldalak, 75. évf. 728. sz. A m.
kir. minisztérium 1941. évi 7.650. M. e. számú rendelete a honvéd
büntetőbíráskodásban a hűtlenség bűntettének üldözésére vonatkozó
egyes jogszabályok módosításáról, 1941. október 28. hatályba lépett
a 4.§ alapján 1941. október 30-án.
Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1. kötet, Budapest, 1992. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. szerkesztette: dr. solt Pál, dr. horváth ibolya, dr. szabó Győző, dr. Zanathy János és dr. Zinner Tibor.
Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 2. kötet, Bp., 1993. Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó. szerkesztette: dr. solt Pál, dr. horváth ibolya, dr.
szabó Győző, dr. Zanathy János és dr. Zinner Tibor.
Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 3. kötet, Bp., 1994. Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadó. szerkesztette: dr. solt Pál, dr. horváth ibolya, dr.
szabó Győző, dr. Zanathy János és dr. Zinner Tibor.
Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban, 1872–1949, II. kötet.
A szegedi népbíróság politikai peres ügyeinek katalógusa, szeged, é.
n. Összeállította: Farkas Csaba.
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról, 1933–1944. Bp., 1968. Kossuth Könyvkiadó. Összeállították és
sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták: ránki György, Pamlényi ervin, Tilkovszky lóránt és Juhász Gyula.
Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez, 3. kiadás, Bp., 1966. Kossuth
Könyvkiadó. szerkesztette: Zsigmond lászló.
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A. sajti enikő–Markó György: „Jegyzetek az újvidéki perrel kapcsolatban”.
hadtörténelmi Közlemények 1985. évi 2. számában a 426–456. oldalak
A. sajti enikő: Délvidék. A magyar kormányok délszláv politikája 1941–
1944, Bp., 1987. Kossuth Könyvkiadó
Bárdossy lászló: A nemzet védelmében. Utolsó beszédei az ún. népbíróság előtt,
Fahrwangen, 1976. Duna verlag
Bagdi róbert: A Délvidék népessége az 1941. évi népszámlálás alapján. limes,
2009. 2.;
Bárdossy László a népbíróság előtt. sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt
írta, magyarázó jegyzetekkel ellátta Pritz Pál. Bp., 1991. Maecenas
Könyvkiadó
Békés Márton: A Kovács-dosszié elé. Gondolatok egy csendőrsors töredékei felett. vasi szemle, 2007/2.155–168.
Bűnös volt-e Bárdossy László? Bp., 1996. Püski Kiadó, sajtó alá rendezte és a
bevezető tanulmányt írta: dr. Jaszovszky lászló.
Búzási János: Az újvidéki „razzia”. Bp., 1963.
Dombrády lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon 1938–1944. Bp.,
1986.
Dombrády lóránd: Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt, Bp., 2007. hM
hadtörténeti intézet és Múzeum, valamint line Design kiadása.
Dombrády lóránd: Werth Henrik, akiről nem beszélünk. Bp., 2005;
Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban, róma,
1986. Katolikus szemle kiadása
Györkei Jenő: Idegen bírák előtt. Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése, Budapest, 2002. Zrínyi Kiadó
A Horthy-Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában, 1941–1945. Főszerk.: liptai ervin-Fabijan Trgo. Bp.–Belgrád, 1986;
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horvát Csaba–lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet, 1941. április, h. n.,
é. n.
Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között, Pécs, 2002, Pannónia Kiadó.
Aleksandar Kasas: Madari u Vojvodini 1941–1946. novi sad, 1996. Magyar–brit titkos tárgyalások 1943-ban. Összeállította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Juhász Gyula, Bp., 1978.
Mészáros sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben, regio – Kisebbség, politika, társadalom, 1994. v. évfolyam, 1. szám.
Pécsi Tibor: A gyilkosok köztünk élnek, hetek.hu. X. évf. 40. sz. 2006. október 6. efraim Zuroff alapján közölte, hogy dr. Képírót 1946-ban távollétében 14 évi szabadságvesztésre ítélték (hely és bíróság megjelölése nélkül).
dr. Kende Péter: Védtelen igazság. röpirat bírókról, ítéletekről, Budapest,
2007. hibiszkusz Könyvkiadó Kft.
szakály sándor: A magyar katonai elit 1938–1945. Bp., 1987;
szakály sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. lexikon és Adattár, Bp., 2003;
szakály sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették, Bp., Magyar napló Kiadó, 2012.
varga lászló: „Forradalmi törvényesség”. Jogszolgáltatás 1945 után Magyarországon, Beszélő, 1999. november
Zinner Tibor et al. (Kahler Frigyes, Koczka éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth
Béla): Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban
1918–1962. Budapest, 2005. Magyar hivatalos Közlönykiadó
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Zinner Tibor: Halálos évtized „A Népköztársaság nevében!” A Legfelsőbb Bíróság halálos ítéletei 1957. január 14.–1966. október 13. között, in: Pálinkás György emlékkönyv, „A Köztársaság nevében!”, Bp., 2007. rejtjel Kiadó
Zinner Tibor – róna Péter: szálasiék bilincsben i. kötet. A hűség házától
az Andrássy út 60-ig, Bp., 1986. lapkiadó vállalat

Emlékiratok:
Bárdossy lászló: A nemzet védelmében. Utolsó beszédei az ún. népbíróság előtt,
Fahrwangen, 1976. Duna–verlag
horthy Miklós: Emlékirataim. A jegyzeteket sipos P. írta. Bp., 1990;
horthy Miklós: Emlékirataim, Buenos Aires, 1953.
szakály sándor: Töredékek Náday István jegyzeteiből. Kortárs, 1988. 8.
121–136.
Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig, Bp., 1978. Magvető Kiadó
dr. Major ákos: Népbíráskodás – Forradalmi törvényesség. Egy népbíró visszaemlékezései, Budapest, 1988. Minerva. sajtó alá rendezte és az előszót
írta Zinner Tibor.
nagybaczoni nagy vilmos: végzetes esztendők 1938–1945, Budapest, 1986.
Gondolat, átdolgozott, második kiadás, az előszót írta ránki György.
(Az első kiadás 1947-ben jelent meg, a Körmendi Kiadó adta ki.)
Náray Antal visszaemlékezése, 1945. sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: szakály s. Bp., 1988.
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szász Béla: Minden kényszer nélkül. Egy műper története. Budapest, 1989.
európa – história kiadás, a kötet utószavát és a jegyzeteket Zinner
Tibor írta.
Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése, 1945. Bp., 1990.

levéltárak

állambiztonsági szolgálatok Történeti levéltára (áBTl)
Budapest Főváros levéltára (BFl)
Csongrád Megyei levéltár (CsMl)
hadtörténelmi intézet levéltára (hl)
Magyar országos levéltár (Mol)

372

beliv_kész_Layout 1 2013.05.31. 13:26 Page 373

névmuTATó

személynevek
A. sajti enikő 90., 343., 357., 358., 359., 362., 363.
ádám Magda 363.
Aranicki, Petar 125., 126.
Babós József dr. 29., 55. 80., 95., 142., 148., 154., 196., 197., 204., 222.,
231., 232., 262., 275., 278., 279., 312., 314., 362.,
Bajcsy-Zsilinszky endre 39., 81., 93., 221., 231.,
Bajnóczy József 53.
Bajor Bauer Ferenc 125., 130.
Bajsay Bauer ernő dr. 124., 130.
Bakonyi istván dr. 121.
Balassa Bálint 103
Balla Pál 91.
Barcza György 40.
Bárdossy lászló dr. 40., 42., 55., 57., 81., 83., 93., 94., 98., 110., 111., 254.,
314.,
Bartha Károly 57., 129., 139., 250.
Bartha, dálnokfalvi 43., 99.
Báthory Géza 53., 134., 271.
Braham, randolph l. 91., 359.
Budur Károly 73., 107., 132., 134., 141., 146., 170., 251., 252., 257., 258.,
271., 279. 281., 282., 285., 288., 307., 309., 311., 321., 313., 317.,
318., 330., 332., 358., 362.
Čobanski, Mila 358.
Csák József dr. 73., 141., 146., 170., 251., 252., 257., 258., 271., 285., 309.,
312.
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Csatay lajos 35.
Cseh Jenő dr. 107., 279., 280.
Cseres Tibor 25., 29., 103., 138., 215., 228., 236., 256.
Csiricsics irinej 78.
Csonkity rádó 52.
Csubrilovics 237.
Deák lászló 53., 54., 57., 64., 97., 137., 141., 145., 155., 176., 250., 257.
Deák leó 81.
Divnin istván 51.
Divnin radivoly 51.
Dombrády lóránd 343., 360., 361.
Dominich vilmos 48.
Domokos Jenő dr. 120.
Draza Mihailovic 47.
Duska Alajos csendőrfőhadnagy 81.
eichmann , Adolf 103.
esső Miklós 64.
Falvai Zsolt dr. 19., 188., 218., 220., 221., 223., 224., 225., 226., 227., 228.,
229., 243.
Faraghó Gábor 33., 34.
Farbaky ákos 15.
Feketehalmy-Czeydner Ferenc 6., 30., 31., 34., 51., 54., 57., 59., 74., 79.,
80., 83., 86., 88–90., 95–96., 98–100., 103., 106–108., 111–112.,
124., 127., 129–131., 135., 137., 139., 141., 145., 149–150., 152–
153., 155., 184., 240., 245., 250., 253–254., 257., 265., 277–279.,
284., 291., 307., 311., 315–317., 327–328., 359–360., 367.
Ferenczy lászló 101.
Fernbach Péter dr. 78., 184., 239., 245., 256
Fóty Ferenc 65., 132., 140.
Frank lászló dr. 359
Frenkel, Anna 89.
Fülöp József 83.
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Gaál lajos 30., 32., 65., 70–71., 73–74., 78–79., 124., 126–127., 129–
130., 137–138., 140–141., 146., 148., 170–171., 185., 212., 240.,
246., 251–254., 257–258., 271., 283–286., 290., 292–293., 307.,
309–3131., 315., 328., 335.
Gaus Győző 78.
Gazda imre 29., 33., 132., 142., 151., 363.
Gerencséry Mihály 73–74., 104., 132–134., 138., 142., 146., 170., 251–
252., 257., 271., 285., 307–308., 317–318., 330., 361–362.
Golubovi, Zvonimir 358.
Gömbös Gyula
Grassy József 31., 54., 57., 64–65., 70., 73–74., 79., 81., 83–86., 96., 103.,
107–108., 112., 124., 126–127., 129–132., 137., 140–141., 145.,
149., 155., 176., 184–185., 240–241., 245–246., 250–251., 253–
254., 257., 279., 284–285., 307., 309., 311., 313., 315–316., 322.,
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