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Életútja
Értelmiségi családban született. Apja fővárosi kistisztviselő, anyja polgári iskolai tanár volt. 1942-ben tett gimnáziumi érettségit és a Forrás Nyomdában helyezkedett el
tisztviselőként. Itt dolgozott 1943–1949 között. Ezalatt az idő alatt kezdte meg jogi tanulmányait. 1944-ben mint egyetemi hallgatót Gyergyótölgyesre hívták be munkaszolgálatra, amit három hónapig teljesített. Katona nem volt, mivel a Forrás Nyomda hadiüzemnek minősült és így felmentést kapott. A jogi doktorátust 1947-ben szerezte meg.
1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba (MKP). 1949-ben a párt alapszervezetének vezetősége javaslatára kérte felvételét a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állományába. 1949 májusában bevonult a Budapesti Hadbírósághoz, ahol hadbíró
jelöltként, főhadnagyi rendfokozattal kezdte meg szolgálatát. 1951-től hadbíróként és
tanácselnökként dolgozott egészen 1952 júliusáig. Ezután a Katonai Felsőbírósághoz
nevezték ki bíróvá. Innen 1955. június 1-vel került az Igazságügyminisztérium katonai
főosztályához, ahol először megbízott főosztályvezető, majd pedig főosztályvezető és
a miniszter katonai helyettese lett. Utóbbi pozícióra már 1956. február 24-én javasolták
a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága (MDP PB) előtt. Az Igazságügyi Közlöny
1956. június 1-jén közölte a kinevezés tényét. Kinevezését a Népköztársaság Elnöki Tanácsa hagyta jóvá.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc után a rögtönbíráskodást lehetővé tevő
törvényerejű rendelettel nem értett egyet, ezért menesztették. Először dr. Nezvál Ferenc, őt követve pedig maga Kádár János tett javaslatot dr. Sárközy felmentésére 1956.
december 13-án, illetve 14-én. Felmentésének híre 1956. december 31-én jelent meg
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Igazságügyi Közlönyben, de csak 1958-ban fokozták le. Dr. Sárközy ezt követően a Fővárosi Építő és Tatarozó Vállalat segédmunkása lett 1956. december 15-től. 2010-ben
interjút adott Skrabski Fruzsinának és Novák Tamásnak, a beszélgetés során érintették
a kivégzéseket, a kommunista diktatúra ítélethozatali „eljárásmódját”, de a múlttal való
szembenézést is. Dr. Sárközy Endre 2011-ben hunyt el.

Igazságügyi pályafutása alatt elnyert kitüntetései
Kiváló Szolgálatért Érdemrend (1955)

Felhasznált források és irodalom
Levéltári források
MNL
MNL
MNL
MNL

OL
OL
OL
OL

M-KS
M-KS
M-KS
M-KS

276.
276.
276.
276.

f.
f.
f.
f.

53. cs. 279. ő. e.
54. cs. 365. ő. e.
54. cs. 366. ő. e.
54. cs. 384. ő. e.

Interjú
Novák Tamás–Skrabski Fruzsina: Becsengetünk és elfutunk. Sárközy Endre vallomása. https://www.youtube.
com/watch?v=Z9HY4s2HYA8 (A letöltés ideje 2016. február15.)

Ágazati közlöny
Igazságügyi Közlöny, 1956/11., 24. sz.

Irodalom
Zinner Tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban, 1918–1962. M. Hiv. Közlönykiadó, Budapest, 2005.
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