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                                                                                                                                       Tárgy: Folyóiratismertetés 

KÖRLEVÉL 

(2018-276) 
 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
 

Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy a Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közösség 

2018. januárjában létrehozta a legújabb körlevelét. Ebben a körlevél szerkesztői arról is tá-

jékoztatják az olvasókat, hogy a magyar rendvédelem-történeti emlékhelyek KRISTÓF 

László cső.törm.-nek Verőcén állított kopjafájával gyarapodtak. A körlevél a kopjafára vo-

natkozóan az alábbi közlést tartalmazza.  
 

„ . . . 2017. november 4-én Verősén kopjafát 

avattak KRISTÓF László csendőrnyomozó 

törzsőrmester emlékére, aki a kommunista 

pártdiktatúra áldozata lett. Az illegálisan mű-

ködő vad sztalini diktatúra hívének, SÁGVÁRI 

Endrének az 1944-ben történt letartóztatásá-

ban való részvétele miatt KRISTÓF László és 

PALOTÁS Ferenc csendőrnyomozókat 1959-

ben ártatlanul kivégezték és jeltelen sírba te-

mették. »KÁDÁRék ’56-ot össze szerették 

volna kapcsolni a II. világháború előtt műkö-

dött csendőrség tagjainak tevékenységeivel . . 

. Ugyan nem sikerült igazolni a kapcsolatot . . 

. , [de] 31 csendőr, köztük magasrangú tisztek 

is életükkel fizettek a szabadságharcért«, állí-

totta kopjafa avató emlékbeszédében dr. 

ZÉTÉNYI Zsolt jogász, aki 2006-ban a 

KRISTÓF László rehabilitációját eredményező 

perében védőügyvédje volt, s a per anyagát és 

jogi elemzését a 2015-ben megjelent Ártatla-

nul, jeltelen sírban. című könyvében adta 

közre. PALOTÁS Ferenc viszont, és sok más 

népbírósági perben, vagy 56 utáni koncepciós 

perben elítélt, meghurcolt csendőr a mai na-

pig sem lett rehabilitálva, ami a magyar állam 

jogi szégyenfoltja. . . ” 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a fejlécen 

szereplő elérhetőségeken várja azon érdeklődők jelentkezését, akik a magyar rendvédelem-

történeti emlékhelyeket bemutató kötet létrehozásában önkéntes alapon, társadalmi munká-

ban részt vennének.  

 

Nemzeti rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetekhez to-

vábbi sikereket kívánok! 

 

Budapest, 2018. II. 1. 
 

              Dr. PARÁDI József 

              a társaság elnöke 

 

 

 


