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                                                                                                                                          Tárgy: Emléktábla avatás 

 
KÖRLEVÉL 
(2017-237) 

 
Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy  
 

K R I S T Ó F  L á s z l ó  
emléktábla avatásra került sor 

Verőcén 
2017. III. 24-én, pénteken. 

 
KRISTÓF László csendőr altiszt résztvett — szolgálati feladata teljesítéseként — 
SÁGVÁRI Endre letartóztatásában. 1945 után — amikor a Magyar Királyi 
Csendőrséget, mint a polgári magyar állam legerősebb rendvédelmi támaszát a 
ROSENFELD (RÁKOSI) Mátyás által vezetett KMP (Kommunisták Magyarországi 
Pártja), majd MKP (Magyar Kommunisták Pártja) követelései nyomán, melyeket a 
Vörös Hadsereg Magyarországon diszlokáló csapatai tettek nyomatékossá, 
felszámoltak — KRISTÓF Lászlót is utolérte a magyar pártállam által a 
csendőröknek szánt másodosztályú állampolgári sors. 1956 után — ugyancsak 
koncepciós megfontolások nyomán — az állambiztonsági szervezetek munkatársai 
(az Államvédelmi Hatóság utódszervezeteinek tisztjei, akik többségükben 
korábban az ÁVH tagjaként tevékenykedtek) kreáltak ügyet SÁGVÁRI Endre 
letartóztatásából. Ebben az időben a pártállam vezetői azon teóriájuk 
alátámasztását várták a korabeli magyar állambiztonsági szervezetektől, hogy az 
1956-os magyar forradalom és szabadságharc olyan ellenforradalom volt, melyet a 
nyugat-európai nagyhatalmak titkosszolgálatai finanszíroztak és abban az 1945 
előtti magyar állam szervezeteinek munkatársai — így a Magyar Királyi 
Csendőrség tagjai is — döntő szerepet játszottak. E koncepció kapcsán került 
előtérbe SÁGVÁRI Endre letartóztatásának témája, az abban résztvevők felelősségre 
vonásának az igénye. A vizsgálat és a per is a magyar igazságszolgáltatás 
történetének a szégyenfoltjai közé tartozik, mivel a cél nem az igazság kiderítése, 
hanem a megvádolt személyek bűnössé nyilvánítása volt. A koncepciós per 
következményeként KRISTÓF Lászlót elítélték és kivégezték. 
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KRISTÓF László csendőr altiszt ítéletének a felülbírálatára a rendszerváltás 
nyomán kerülhetett sor. Az ártatlanul kivégzett honfitársunk becsületének a 
helyreállítása érdekében dr. ZÉTÉNYI Zsolt ügyvéd által vitt per végén a bíróság 
poszthumusz ártatlannak ítélte KRISTÓF Lászlót. 

 
Az emléktáblát KRISTÓF László szülőházának a falán Verőcén a Zombori utca 

9. szám alatt leplezték le. Az önkormányzat által szervezett emléktábla avatási 
rendezvényen — amelyen mintegy 70 fő vett részt — a polgármester 
GRAUSZMANN György és KRISTÓF László rehabilitációs bírósági eljárásának 
védője dr. ZÉTÉNYI Zsolt mondott beszédet. Az emléktáblánál KRISTÓF László 
leszármazottai, az önkormányzat és a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
képviselői helyeztek el koszorúkat.  

 
Egy órás időtartammal a késő délutáni órákban megvalósított rendezvényhez 

kapcsolódóan a település művelődési házában színvonalas irodalmi estre került sor, 
amely az 1956-os forradalom és szabadságharcnak állított emléket. 

 
Tudományos társaságunk nem csupán azért tartja fontosnak a magyar 

igazságszolgáltatás története szégyenfoltjainak tisztázását eredményező ítéleteket, 
mert azok a korábbi hamisításokkal szemben az igazságot hirdetik. A politikai 
prekoncepciókon nyugvó hamis ítéleteknek, illetve azok cáfolatának más vetülete 
is van. Nevezetesen megingatja azon erkölcstelen és cinikus szellemiséget, amely 
nem az ügyek igazságtartalma szerint hoz döntést, hanem a politikai csoportok 
érdekeinek megfelelően. A történelemhamisítás talaján „érvelők” nem riadnak 
vissza a csúsztatásoktól, a valótlan állításoktól sem, hamisításaikban pedig egymás 
hazugságaira támaszkodnak, illetve terjesztik azokat, hogy a témában kevésbé 
járatos embereket félrevezessék. Mindezen etikátlan cselekedeteiket jól felfogott 
politikai célkitűzések érdekében valósítják meg. Ez a szellemi kútmérgezés 
nyilvánvalóan veszélyezteti a tudomány szabadságát és tisztaságát egyaránt. 
Tudományos társaságunk idősebb tagjai még jól emlékeznek a pártállami 
időszakra, amikor nem a tények, hanem a pártállam határozta meg, hogy mi az igaz 
és mi nem. Ebből a szellemiségből — egyetértésben a fiatalabb korosztályhoz 
tartozó tagtársainkkal — semmilyen formában sem kérünk.  

 
Tudományos társaságunk tehát nem világnézeti alapon, hanem a tudomány 

tisztaságának biztosíthatósága érdekében helyteleníti a történelemhamisítók sajnos 
még mindig izmos táborának a tetteit. Örömmel számolunk be minden — a magyar 
rendvédelem-történethez kapcsolódó — eseményről, amely az igazság feltárása 
eredményeinek a közkinccsé tételét valósítja meg. 
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Nemzeti Rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetek-

hez további eredményeket kívánok! 
 

Budapest, 2017. III. 29. 

     Dr. PARÁDI József 
     a társaság elnöke 


