Kristóf László csendőr törzsőrmester
1911. augusztus 30-án született Nógrádverőcén. Apja Kristóf László földműves,
törpebirtokos, anyja Hártó Eszter. Hat elemi iskolát végzett Nógrádverőcén, majd a gazdálkodást
folytatta beteg édesapja helyett, holott Móricz Zsigmond biztatására nagyon szeretett volna
színészi pályára lépni.

1933-ban bevonult katonának, majd 1937-ben a csendőrség kötelékébe lépett. Az Alagi
Csendőrőrsnél kezdte a szolgálatot. Több tanfolyam elvégzése után őrsparancsnok lett. 1942
januárjában csendőrnyomozóvá nevezték ki a budapesti központi nyomozóparancsnokságra.

A honvédségi szolgálata alatt; első sorban baloldalon (trombitával).

Az Alagi Csendőrőrsön
(jobbról második)

Az Alagi Csendőrőrsön (balszélen)

1943. május 17-én kötött házasságot Nagy Irénnel.
Az 1943. június 27-én történt események 15 évvel
később életébe kerültek. Azon a napon a régóta körözött,
illegális kommunista szervezkedést folytató Ságvári Endre
nyomára bukkantak egy hűvösvölgyi cukrászdában és
Kristóf László negyedmagával a kapott parancs és
törvényes előírások szerint Ságvárit és vele tartózkodó
társát letartóztatta. Társa nem áll ellent, Ságvári viszont
tulakodni kezdett a hatósági személyekkel, majd fegyvert
rántott. A csendőr gépkocsivezetőt hasba lőtte, aki sebeibe
belehalt, Cselényit vállában, Kristófot pedig combján
találta el. Ezt követően az utcára próbált kifutni, de az
utána lövő Cselényi Antal detektív golyója eltalálta.
A dr. Ságvári Endre elleni intézkedés valamennyi
résztvevőjét kormányzói kitüntetésben részesítették (lásd a
Mellékletet az eset pontos leírásával).
Kristóf Lászlót súlyos sérüléssel kórházban ápolták,
majd késő ősszel nem-gyógyuló sebe miatt Grazba
szállították kezelés céljából. Édesanyja 1944 december 21én egy bombatámadás során meghalt, felesége, húga
megsebesült. 1945 májusában jött haza Németországból.
1959-ig nem kereste a hatóság, mivel távollétében holtnak

nyilvánították, ugyanis a kórházat, ahol ápolták, bombatalálat érte. Kristóf erről mitsem tudva
feleségével Kőröstarcsára, pár év múlva pedig Békéscsabára költözött, ahol haszonbérbe vett
földön gazdálkodott, majd az ötvenes évek elején belépett a termelőszövetkezetbe.
1956-ban részt vett a békéscsabai rádióadó
kiépítésében és többedmagával három alkalommal
teherautóval élelmet szállított Budapestre, melyet
közterületeken, óvodában osztottak szét. Az 1956os forradalom és szabadságharc utáni súlyos
megtorlás során az önkényuralom teljes erővel
fellépett azokkal szemben, akiket a forradalomért
felelősnek tekintettek. Ezek között volt minden
csendőr, függetlenül attól, hogy a forradalomban
részt vett-e vagy sem, mert bűnüknek és a
“társadalomra való veszélyességüknek”
egyszerűen múltbeli közhatalmi státusukat
tekintették. Ezért ok nélkül, vagy “régi bűnök”
ürügyén minden volt csendőr célpont lett. (Lásd
dr. Zetényi Zsolt elemzését a Kristóf üggyel
kapcsolatosan a honlap Könyvtárának magyar
nyelvű írásai között). Mivel Kristóf László ellen
semmi más okot nem tudtak felhozni, 1958-ban
egy kihallgatott beszélgetésre alapított besúgás
alapján a Ságvári üggyel kapcsolatosan indítottak
ellene és társai ellen eljárást. Egy Gyurcsik Elemér
nevű tanú, később karhatalmista, más adat
szerint egy „Lovas István” fedőnevű
besúgó ügynök jelentése folytán a nyomára
jutottak és le akarták tartóztatni. Szökni
próbált, mivel tudta, hogy letartóztatása
nagy valószínűséggel halálát jelenti.
Üldözése során lövési sérülést kapott az
előzőleg Ságvári által is meglőtt lábán.
1958. január 22-én letartóztatták. Az
ideológiai, nem pedig jogi szempontok
szerint ítélő népbíróság a törvényellenes
tevékenységet folytató Ságvári
letartóztatásával kapcsolatosan Ságvárit
hősnek tekintette a karhatalom elleni
törvényellenes fegyverhasználata miatt,
míg Kristófnak súlyosan a rovására írták,
hogy a körözött Ságvári letartóztatásában
Utolsó fénykép Kristóf Lászlóról.
1958-ban, kórházi ágyon, a menekülés közben
elszenvedett lövési sérülések miatt. (Üldözői a
Ságvári által is meglőtt lábába lőttek)

részt vett, s hogy ő maga 1958-ban az őt letartóztani próbáló karhatalomnak ellene állt és
menekülni próbált!
A Ságvári letartóztatásában résztvevő négy személy közül egy (Pétervári János) belehalt
a Ságvári golyója okozta hasi sérülésébe. Egy másik résztvevő, a Ságvári halálát okozó lövést
leadó Cselényi Antal a háború után külföldön maradt. A harmadik résztvevőt, Palotás Ferencet,
dr. Mátyás Miklós hadbíró őrnagy 1959. szeptember 12-én életfogytiglani börtönbüntetésre
ítélte, a „szegényparaszt származású, osztályidegen” (!) Kristóf Lászlót pedig halálra. A nyíltan
politikai bosszúállásból született ítéletet másodfokon Ledényi Ferenc hadbíró ezredes a
Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának különtanácsa élén 1959. november 25-én jogerőre
emelte s egyben Palotás Ferenc csendőrnyomozó ítéletét is halálos ítéletre súlyosbította.
Mindkettőjüket 1959. november 28-án kivégezték.
Kristóf László testvére, Magyar Ferencné sz. Kristóf Eszter 2005. október 12-én
felülvizsgálati indítványt nyújtott be. Az eljárás megindításához szükséges adatok gyűjtését, a
körülmények újrafeltárását Kristóf László egyik földije, a Történelmi Vitézi Rend tagja, v.
Zeidler Sándor végezte, szororosan együttműködve az indítványozó jogi képviseletét és a vádlott
védelmét ellátó dr. Zétényi Zsolttal, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának elnökével.
2006. március 6-án a Legfelsőbb Bíróság öttagú tanácsa a felülvizsgálati indítvány
elbírálása eredményeként az 1959-es bírói határozatot minden részletében jogsértőnek
minősítette, Kristóf Lászlót jogerősen felmentette a Ságvári Endre letartóztatásával
kapcsolatosan ellene emelt emberölési vád alól és fellebbezés eshetősége nélkül a kisebb súlyú
bűncselekmények (elfogatásával kapcsolatos “hatóság elleni erőszak és fogolyszökés”) miatt
ellene folyt eljárást is megszüntette.
A vádnak az “emberek megkínzására” utaló része is teljesen koholtnak bizonyult, hiszen
még az alapos kommunista igyekezet sem tudta ezt hiteles tanúkkal bizonyítani. Ungváry
Krisztián történész kutatásai szerint Kristóf beosztása révén nem is vett részt vallatásokban.

Csoportkép Kristóf László rehabilitációja után Verőcén 2006-ban a református templom előtt. A zászló előtt a család,
mögöttük a zászlóval v. Lados János; mellettük kalapban dr. Zétényi Zsolt ügyvéd, a Parlament Jogi Bizottságának
elnöke, jobbján elöl Vánsza Pál (békéscsabai POFOSZ Politikai Foglyok Országos Szövetsége, balján pedig dr. Kállay
István jogtörténész professzor (Széchenyi István Egyetem, Jogtörténeti Tanszék), mellette pedig ballonkabátban dr.
Ungváry Krisztián történész. A kép bal szélén dr. Susa Éva, antropológus, az Igazságügyi Szakértői Intézetek
főigazgatója, a bal szélen pedig. v. Zeidler Sándor és mellette v. Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya.

ZÉTÉNYI Zsolt: Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. című könyvben (Budapest, 2015,
Magyar Napló, Irott Szó Alapítvány. 589 p.) elemzi a per és az azzal kapcsolatos jogi kérdések
részleteit.
2017. március 24-én Verőce önkormányzata emléktáblát állíttatott Kristóf László
szülőháza falán a következő szöveggel:
Kristóf László 1911-1959.
E házban született a magyar rendvédelem mártírja, akit szolgálati kötelessége teljesítéséért
1959-ben koholt perben elítéltek és kivégeztek.
“Híven, becsülettel, vitézül!”
Tiszteletére állíttatta Verőce község önkormányzata, 2017.

MELLÉKLET
A m. kir. rendőrség budapesti főkapitánya által 1944. év július 28-án tett kitüntetési
előterjesztésnek a történeti tényállásra vonatkozó része, amely kitüntetésre javasolja az
intézkedésben részt vett rendőröket:
„Folyó év július hó 27-én 19 óra 45 perckor a csillaghegyi nyomozó csoportnál
szolgálatot teljesítő Cselényi Antal detektív, Kristóf László és Palotás Ferenc csendőrnyomozók,
hosszú megfigyelés után, Budapest területén nyomára jutottak dr. Ságvári Endrének, aki már
mintegy hét éve földalatti baloldali szervezőmunkát végzett és vezetett. Nyomon követték és a XII.
ker. Szép Ilonai villamosvasúti kocsiszín mellett levő Nagy Béla-féle cukrászdában egy
állítólagos Szabados nevű kommunista társával figyelés alá vették, majd őket elfogni igyekeztek.
Elfogásuk után motozás, illetve bilincselés közben dr. Ságvári Endre, aki izmos férfi, hirtelen
dulakodni kezdett és a szomszéd asztalon lévő aktatáskájához kapott, onnét önműködő pisztolyát
előrántotta és rögtön tüzelt. Lövéseivel Cselényi Antal detektívet a jobb vállán, Kristóf László
csendőrnyomozót a jobb combján súlyosan megsebezte, míg a hatósági közegek segítségére siető
Pétervári János rendőrőrmester gépkocsivezetőt haslövéssel életveszélyesen találta.
A lövések leadása után dr. Ságvári Endre a helyiségből kimenekült, de a Palotás Ferenc
csendőrnyomozó és a sebesülten utána futó Cselényi Antal detektív lövéseitől eltalálva holtan
összeesett. Dr. Ságvári Endre Szabados nevű társát sikerült elfogni.
A sérültek közül Pétervári János rendőrőrmester állapota haslövése következtében
annyira súlyos, hogy életben maradása kétséges.”(OL BM eln. 2.tét.5715.1944.- Eredeti
tisztázat.)
A fegyverhasználat kivizsgálása után a dr. Ságvári Endre elleni intézkedés valamennyi
résztvevőjét kormányzói kitüntetésben részesítették. Kristóf László, a központi nyomozó
parancsnokság állományába tartozó cs. őrmester elnyerte a Magyar Bronz Érdemérmet a
hadiszalagon. (Csendőrségi Lapok, 1944. október 1., XXXIV. évf. 19. sz. myom. irat. 188.)
Társai: Cselényi Antal a Magyar Arany érdemkereszt a hadiszalagon, Palotás Ferenc a Magyar
Ezüst érdemérem a hadiszalagon, Pétervári János a Magyar Bronz Érdemérem a hadiszalagon
kitüntetést nyerte el az államfőtől.
►◄
A Legfelsőbb Bíróság 2007-ben azt is megállapította, hogy jogtalan lövöldözésével
Ságvári maga idézte elő az ellene való fegyverhasználatot, mely aztán halálához vezetett. Annak
ellenére, hogy a Ságvári ellen eljárók az akkor hatályos törvényes utasítások szerint jártak el, az
1959-es népbíróság ideológiai okokból feje-tetejére állított szemlélete szerint a kommunista
vezető fegyverhasználata volt “jogos és törvényes”, mert a “kizsákmányoló rend rendfenntartói
ellen” irányult. A Legfelsőbb Bíróság rávílágított, hogy a mindenkori igazságszolgáltatás
feladata és egyetlen jogköre az, hogy a végrehajtott cselekedeteket az annak elkövetésekor
fennálló törvények tükrében vizsgálja és ítélje meg. Az ideológiai vagy erkölcsi alapon hozott
bírósági döntés a bírói feladatkörrel való visszaélés.
►◄
Köszönetünket fejezzük ki Faragó Eszternek az anyag rendelkezésünkre bocsátásáért.
Dr. Zétényi Zsolt részletes elemzése az üggyel kapcsolatosan a honlap könyvtárának
csendőrséggel kapcsolatos írásai között található:
http://www.csendor.com/konyvtar/irasok/magyar/Krist%f3f%20L%e1szl%f3%20pere%20%20dr%20Z%e9t%e9nyi%20Zsolt.pdf.

További információt talál a Történelmi Vitézi Rend honlapján:
http://www.vitezirend.co.hu/index_2.htm

