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Sántha-ügy
�947 augusztus 20-
ára kiképesedett a 
Magyar Rendőr, igaz 
csak a négy borító 
oldalon közöltek 
képeket, ott viszont 
két hét eseményeit 
összesűrítve.

A „civil” lapok nagy 
terjedelemben foglal-
koztak 47. júliusában 
rendőrt lőttek le Bu-
dapesten. A Móricz 
Zsigmond körtéren 
szolgálat közben 
tűzharcba keveredett 
két rendőr egy régen 
keresett betörőban-
dával. 
Mindkét rendőr 
súlyos sérülésekkel 
került kórházba, de 
egyikőjük életét az 
orvosok már nem 
tudták megmenteni. 
Krammer Pál (a jobb 
oldali ágyban fekvő) 
nyomozófőhadnagy 
belehalt lőtt sérülésé-
be. A banda két tagjá-
nak egyike amikor 
látta, hogy reményte-
len a menekülésük, 
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utolsó  töltényével 
szíven lőtte magát, 
viszont a másik 
elkövetőnek sikerült 
kereket oldani. 
Szinte a főváros ös-
szes rendőre bekap-
csolódott a fegyveres 
férfi elfogásába, ami 
egy éber hölgynek, 
Havas Károlynénak 
köszönhetően két 
nap múlva meg is 
történt. 

A hölgy az újságok-
ban közölt körözési 
kép alapján felis-
merte a keresett 
személyt, szólt egy 
közelben strázsá-
ló rendőrnek, aki 
azonnal üldözőbe 
vette. Ismét tűzpárbaj 
alakult ki a rendőr és 
a menekülő között, 
de három, a közelben 
kártyázó melós  hall-
va a lövéseket, meg a 
kiabálást rávetették magukat a menekülőre. Gyurics Mihály szabó, 
Csizmarek József BESZKÁRT lakatos, és Német István volt aki a 
sárgára festett hajú parkettáncost lefegyverezték. 
A rögtönítélő bíróságon néhány nap alatt  lezajlott a tárgyalás, s 
Sántha Dezsőt a rendőrgyilkos betörőt természetesen halálra ítél-
ték, s ki is végezték. A felismerő tanút, Havas Károlynét Münnich 
bajtárs, Budapest főkapitánya 500 forint , míg a a három elfogót 
egyenként100-100 forinttal jutalmazta.
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A lapok néhány napig első oldalon  
fényképekkel illusztrált  
oldalas cikkekkel számoltak be, egészen a kivégzésig,  
viszont a Magyar Rendőr három kis képpel illusztrálva  
számolt be Krammer Pál, rendőr nyomozó  
(akkor már) százados temetéséről.  
A hősi halottat az Akadémia előtt ravatalozták fel,  
majd innen kísérték utolsó útjára.
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A menet élén Dinnyés Lajos 
miniszterelnök,  
Rajk László belügyminiszter, 
Szebenyi Endre dr.  
államtitkár,  
dr. Münnich Ferenc  
rendőr altábornagy,  
Budapest főkapitánya haladt.
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Ezen az egy oldalon 11 fényké-
pet közölt a lap, ebből hárman 
szerepelt Münnich bajtárs, 
Rajk belügyminiszter, és Din-
nyés miniszterelnök is. Nem ér-
hette az a vád a szerkesztőket, 
hogy a vezetők minden lépését 
ne követték volna!


