
Csepi Béla csendőr ezredes 
 Sem szolgálati idejéből való fénykép, sem családja részéről beszerezhető adatok nem 
állnak rendelkezésre, de mégis létrehoztunk részére is egy biográfia lapot, mert Csepi Béla a 
csendőrtisztek jellemző egyénisége volt. Intelligens, nagyon művelt, szorgalmas, haza- és 
családszerető, magasröptű gondolkodású ember volt, akit beosztottjai, főnökei és ismerősei 
egyaránt mélyen tiszteltek, s ezáltal életrajza nagymértékben jellemző minden külföldre szakadt 
csendőrre: hazájából kivetve a háború után már túl idős ahhoz, hogy egy új pályára lépjen; szinte 
cselédmunkával tartja fenn családját, de kiváló gyermekeket nevel, és szellemi síkon élete végéig 
kimagasló szinten marad a környező közösségek hasznára. 

 Meggondolandó a kommunista rendszer bűne, amivel nemcsak ezen embereket és 
családjaikat tette tönkre igazságtalanul és alaptalanul, de nemzetünket is megfosztotta ezen 
kiváló személyektől, akik népünk háború utáni fellendüléséhez óriás mértékben hozzájárulhattak 
volna. 

 Szül. 1898. 02. 23. Köpcsény (Moson m.). A hadapród iskolát Pécsett végezte. 1916-ban 
a Ludovikán zászlóssá avatják. 

 Az orosz és olasz harctereken küzdött az első világháborúban. 

 Csendőrségi szolgálatának állomásai: 
1922. 09. 01. Főhadnagy 
1927. 11. 01. Százados 
1939. 05. 01. Őrnagy 
1942. 04. 01. Alezredes 
1944. ezredes 

 Csendőrségi elhelyezése: 
1926 előtt: ? 
1926-1928. Sárospatak Csendőriskola, tanár 
1929. Miskolc VII. csendőrkerület, 9. Szárny Szikszó, szárnyparancsnok helyettes 
1930-1931. Szombathely őrsparancsnokképző iskola, oktatótiszt 
1932-1938. Miskolc VII. csendőrkerület, 9. Szárny Szerencs, szárnyparancsnok 
1939-1944. m. kir. belügyminisztérium VI/b. (csendőrségi szolgálatok) osztálya,    
 előadótiszt 

 Kitüntetései: a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, a Bronz Katonai Érdemérem a Katonai 
Érdemkereszt szalagján és nyolc más háborús és békebeli kitüntetés. 

 A Csendőrségi Lapok-ban számos cikke jelent meg. A „csendőrerények”-ről írott 
sorozatát a csendőrség a Csendőrségi Lapok Könyvtára című sorozata első tagjaként külön 
könyvben is kiadta (Csendőrerények, Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. 179 p.). A könyv a 
honlapon át olvasható. A Bajtársi Levél-ben, az Egyesületi Értesítő-ben (a Clevelandi Csendőr 
Családi Egyesület kiadványa) és a Clevelandban kiadott Képes Magyar Világhíradó-ban is 
megjelentek cikkei. Az utóbbinak szerkesztésében is részt vett, és az MKCsBK lapjának, a 
Bajtársi Levél-nek levelező munkatársa volt. Egyik, a csendőrsorsot elemző cikkét alább 
mellékeljük, mert lelkületére kiválóan rámutat („Mi vagy Te: Száműzött vagy bujdosó?”  
Bajtársi Levél, 1979. április 30-i szám, 15-17. oldal). Számos verset is írt, többek között Beöthy 
Kálmán emlékezetére, akivel egy ideig együtt szolgált (lásd Beöthy életrajzában is), s mely vers 
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emléket állít a kommunista Magyarországon szenvedő csendőrök emlékének és a csendőrök 
közti együttérzésnek.   

    Öreg barátom halálára 
 

Kiátkozott életét vonszoltad, 
Pedig őseid nyomán építettél. 
Lelkeden hordtad az egész országot, 
De saját földeden rabszolga lettél. 
 

Idegen földön nem fáj a szolgaság… 
Neked a kínból kettős adatott: 
Saját házadnak pusztulását látnod, 
S hordalék népség sorsát hordanod. 
 

Jó, szép, nemesnek magvetője voltál, 
Az emberek is bizalommal hittek 
S mentek utánad szorgos kezekkel, 
A nagy ígéretnek együtt örültetek. 
 

S aztán… jött pusztulás, dúlás, 
Elönté földed piszkos áradat… 
Kataklizmás szörny-időben  
A jó, a szép, nemes alul maradt. 
 

Megfordult felszín felismerhetetlen, 
Alulra került a szép, jó és nemes. 
Az ősi magvak ott jó helyen vannak, 
Jövő hazádnak mind ígéretes. 
 

Öreg bajtársam, jó Beőthy Kálmán! 
Nyugodj békében, példakép valál… 
Megtértél őseidhez, Veletek készül 
Új élet, melyen nem győz a halál. 

 
 Háború utáni sorsa tipikus csendőrsors, mely egy értékes embert embertelenül a sárba 
vetett, amiért a kommunistáknak egy napon majd számot kell adniuk Istennek: 

 1952-ben érkezett az USA-ba, ahová gyermekei majd felesége követték 1957 elején. 
(Felesége szül. Osvay Gizella 1900-1988.9.23., fia Ákos 1925-2007, lánya Ildikó, később Busa 
Istvánné). Gyári segédmunkásként, majd tíz éven át liftkezelőként biztosítja megélhetésüket. 
Lakóhelyei: Cleveland (Ohio), Springfield (Massachussetts), majd élete utolsó két évében 
leányunokájánál Ludlow-ban (Massachussetts). Három unokája közül nagy bánatára csak egy 
beszélt folyékonyan magyarul, s gyászjelentésének az angol részében már csendőr mivoltára is 
homály borul. 

 Egy évvel halála előtt, 88 éves korában ifj. Kőrössy Zoltánnak (dr. v. Kőrössy Zoltán 
csendőrszázados fia) írott levelében, mely ez életrajz végén olvasható, beszámol betegségekkel 
terhelt öregkoráról és száműzött sorsáról. Kis részlete a honlap múzeumának „Kép- és 
hangfelvételek” címszava alatt meghallgatható.  

   



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 A Bajtársi Levél 1988. évi 1. száma adta hírül 1987. október 10-én bekövetkezett halálát.  

Csepi Béla 1987 szeptemberében, 
néhány héttel halála előtt. 

 



A m.kir. Csendőrség feloszlatását azzal indokolta a rendszer, hogy 
igazságtalan társadalmi és gazdasági rend védői voltak a csendőrők. Ki 
a felelős a társadalmi és gazdasági rendért, annak fejlődéséért? Bizo
nyosan nem a polgárok személy és vagyonbiztonságának őrei. Nem vol
tak talán nekünk olyan vezetőink a történelem folyamán, akik igazságo
sabb társadalmi és gazdasági fejlődést kezdeményeztek? A népjólét, a 
társadalmi gondoskodás fejlődésének történetében a fehér ember társa
dalmában első helyen találjuk első szent királyunkat, Szent Istvánt, aki 
az özvegyekről és árvákról intézményesen gondoskodott. 1945-ig minden 
vármegyében működött az általa alapított árvaszék. 

A mi II. Rákóczi Ferencünk volt az első Európában, aki a jobbágyot 
felszabadította és földet adott a fölszabadított jobbágynak. 1848-ban a 
felszabadított jobbágy törvény előtti egyenjoguságáért, a szabad sajtó
ért, gyülekezési szabadságért és a 13 pontba foglalt egyéb emberi és 
nemzeti jogokért az egész nemzet fegyvert fogott. Az áldozatok között ott 
találjuk főurak, egyszerű nemes emberek, városi polgárok és földmű
velő emberek neveit. 

Nálunknál számarányban sokkal erősebb nagyhatalmak mindig vérbe
folytották a magyar nemzet törekvéseit, hogy igazságosabb társadalmi 
és gazdasági rendet alakítson ki magának. Feltételezhető az Rákosiról 
és Gerőről, hogy ők nem ismerték hazánk történelmét? Ez nehezen hi
hető el, hiszen mindketten tanult emberek voltak. Miért követelték tehát 
a m.kir. Csendőrség feloszlatását? A válasz egyszerű: A m.kir. Csend
őrség, mely rendeltetését és szolgálatát "Híven, Becsülettel és Vitézül" 
látta el 63 éven keresztül nem lett volna alkalmas és hajlandó párt
határozatokat végrehajtani, honfitársait kínozni és nemzetünk történe
tében a legnagyobb magyar emberirtást, az ún. abortusz törvényt vég
rehajtani. Ezért kellett a m.kir. Csendőrséget feloszlatni. 

Azóta otthon és idekint is sokat változott a világ. Ismét fel kell idéznünk 
egy régi, római közmondást: "Tempora mutantur et nos mutamur in 
illi s " ... Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. E megvál
tozott körülmények között nekünk, akik a II. Világháború alatt még fia
tal katonák voltunk, ma már mindnyájan az emberi életkor második fe
lében vagyunk, felvetődik .a kérdés: Mi legyen álláspontunk e megvál
tozott körülmények között. Szeretném, ha mindnyájan vissza tudnánk 
szállni gondolatban elhagyott Hazánk egy-egy laktanyájába, ahol vala
mikor ott álltunk sorban, s mint ujoncok letettük a Honvéd-esküt. En
gedjétek meg, hogy felidézzem a Honvéd-eskű utolsó szavait: ... "maga
mat mindenkor derék magyar katonához és hű magyar hazafihoz illően 
viselem és ezáltal becsülettel élek és halok. Isten engem úgy segél
jen!" Azt hiszem, hogy e szavak tartalma ma is és mindenkor megfelelő 
eligazitást nyújt számunkra. 

Amikor a jövőre gondolunk, fel kell idéznünk a mi korunk legnagyobb 
magyarjának Mindszenty hercegprímásnak szavait, melyeket itt mondott 
látogatása alkalmával közöttünk: "Igen fontos, hogy szerte a világban 
erős magyar egyesületek legyenek, hogy amikor üt az óra, szegény Ha
zánkért cselekedni tudjunk!" 
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Kérve kérlek tehát Benneteket, Csendőr Bajtársak, miként eddig is 
tettétek, maradjatok velünk a magyar egyesületekben, s dolgozzatok 
továbbra is együtt velünk. Gyertek velünk továbbra is templomainkba, 
s imádkozzuk, énekeljük együtt, hogy: ... "Megbocsátunk mindazoknak, 
akik reánk törtek ... " , hogy ezáltal méltók legyünk a Mindenható várva
várt ajándékára, hogy visszaadja mindnyájunknak, az egész magyar 
nemzetnek a drága magyar földet! 

Csepi Béla: 

Mi vagy te: 
száműzött-e vagy bújdosó? 

Mi csendőrök sem száműzöttek, sem bújdosók nem vagyunk. Hát ak
kor micsodák? ... 

Mi a hazánkat nem önként hagy tuk el, hanem mint hivatásos katonák 
háborús szolgálat, sőt harcok közben az ellenséges túlerő nyomására. 
Amíg tartott a lehetőség védeni a magyar földet, ott voltunk az ellenség
gel szemtől-szembe, elérhető távolságra fegyverekkel vagy kézitusák
ban érintkezésben vele. A jelszó' volt: visszatartani az orosz áradatot, 
mely az árvíz elemi csapásaként árasztotta el Magyarországot. Ez hon
védelmi feladat volt, a hon, az ország, az egész megtartásának felada
ta. Megkívánta az utolsó méterig, az utolsó lélegzetvételig tartó ellen
állást. S mi ezt megtettük. Hitünket, szándékainkat, terveinket az a re
mény tartotta fenn, hogy az utolsó percben, hogy az utolsó lélegzetvétel is 
hozhat fordulatot és sorsunk halotti szemfedőjét elhárítja felőlünk a gond
viselés, a szerencse. Nem így történt. Csalódtunk, Pedig az önfeláldo
zásig készek voltunk a végzet ellen csatázni. 

És ez nem száműzetés, sem önkéntes, sem kényszeritett. Nem önként 
hagy tuk el hazánkat, őseink földjét, nem is kényszerítve, mintha valaki 
megfélemlített volna. És ma sem félünk. Nem félünk, mert a keblünk
ben őrzött szándékaink ma is élnek, amikor eszközökkel, módokkal ele
venen tartjuk a parazsat, mely csak alkalomra, jó időjárásra vár, hogy 
szándékainkat lángra lobbantsa, erőtadó tüzzé fejlessze. 

Nos, kedves Bajtárs így gondolkozol, így élsz-e, vagy csak gyorsan 
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Bajtársi Levél, 
1979. április 30.



tünö felvillanások az olykor hozzádérö különféle alkalmakkor, pl. ami
kor emlékezel a tereptárgyak érdekességeire, az esténként hazafelé bal
lagó kaszás-kapás emberekre és arra a függetlenségre, mellyel szolgá
latodat elláttad? Ezeket is milyen gyorsan szétfújja egy látogatás, egy 
telefon, egy a mai napot fenntartó feladat, elvégezni való. 

Ezekben a körülményekben van elrejtve a felelet: száműzött vagy-e, 
vagy csak bújdosó! 

Én magamat a szabadság hadifoglyának tartom. Micsoda ellentmondás 
ez, - majdnem megfordítva is ki lehet mondani. Azért élek fogságban, 
mert nem vagyok szabad a hazámért való munkálkodásban, népem, 
nemzetem megszabaditásában. A szabadságban. Mi kellene ahhoz, hogy 
ebbe a tevékenységbe találjak célravezető tennivalót? ... Itt kint ezer 
mérföldekre távol, idegen világnézetek fogságában. 

Mert miben élünk ma már? ... Az emlékezésekben. Időnként elláto
gatunk hazafias ünnepélyekre, alkalmi felolvasásokra, - olvasunk ese
ményekről, történésekről, aggodalmakról és levegőt csépelő indulatki
törésekről, melyeknek édes-keserű az ize. Sokszor simogatjuk meg emlé
keinket, sokszor szorul ökölbe a kezünk, de csak titkon a zsebünkben, 
mert érezzük, hogy jó embereknek kell lennünk, hiszen puszta életünk 
megtartását is nagyrészt másoknak köszönhetjük. 

Érdekes helymeghatározás ... Fogság, de nem az ellenség drótsövé
nyei és őrtornyai között. Fogság, mert nem mehetsz haza. Az otthoniak 
sem élnek szabadságban, csak engedélyben, hogy élhessenek az ellenség 
által engedélyezett területen és módon. Még emlékeink is fogságban 
vannak s jaj neked ha sóvárgásodat nyíltan, nyilvánosan kimondod, -
otthon - őseid ezeréves földjén. 

Itt a külföldön szabad vagy, de a legnagyobb szabadság: a haza el 
van zárva előled. Milyen jó Flórián Tibornak, aki lelki metamorfózist 
végzett el magában s itt él Millford-i remeteségében. Az idegen földet 
átfestette otthoni színekre, a levegőt otthoni ózonra változtatta át, mikor 
lelkét belemártotta katalizátor gyanánt az erdőkbe, hegyekbe, állatokba, 
madarakba, virágokba s miközben ő magyar maradt, környezetét is 
magyarrá változtatta, faragta, festette és ezzel megszabadult a fogság
tól, az idegen világ fogságától. Flórián Tibor igen ... de mi? ... Hallot
tam életrevaló, ügyes csendőrökről, akik kicsinyben lemásolták Flórián 
Tibor átváltozását, de hol van még egy Flórián Tibor, aki nemcsak kör
nyezetvilágát alakította át magyarrá, de meggazdagította otthonról ho
zott lelkivilágát is. Mi is megtettük a magunkét, de csak nagy lelkek 
képesek nagy munkát végezni. Mindenkire hatót, mindenki által követ
hetőt. 

Mi megragadtunk a szabadság hadifogságában, mások a szabadság 
rabszolgái lettek. A szabadság nem egyéni, nem egy ember dolga. Mind
nyájunkért kell dolgoznunk! És nem elég, ha csak egyesek dolgoznak 
érte. Mindenkinek kell ... ahogy lehet. 

Bújdosó az, aki „nem lelé honját a hazában." Igaz, hogy mi sem lel
tük honunkat hazánkban, de mi nem is kerestük ott abban a kockázatos 
életben, melyben oly sok bajtárs lelte halálát állati bosszúszomjból. A 
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megmaradt is szégyenletes, lealázott, embertelen viszonyok között pusz
tult el, vagy ha életerejéből maradt még egy morzsányi, abból tengődik 
a jobb jövőnek minden reménye nélkül. Mi nem vagyunk bújdosók az 
idegenben, de ők szívszaggatóan bújdosók saját szülőhazájukban. Ők 
nem hadifoglyok idegen világban, de rabok saját országukban. Ahol a 
bilincsek nem kézen-lábon vannak, hanem az imádságon, lelkük legel
zártabb kamrájában is. Minket felemel a szabad élet hadifogsága ide
gen földön , őket megöli a szolgaság saját hazájukban. 

Bajtárs! . .. el tudod-e csak képzelni is milyen szívfacsaró érzés, mi
kor ciángázos méreggel telt levegőt töltenek otthon a hazafiasságot 
szomjazó lelkekbe és széttépik népünk, nemzetünk nagyságos történel
mét s helyébe egy Keletről hozott hóditóanyagot injekcióznak gyerme
keink, unokáink lelkébe? . . . El tudod-e képzelni, hogy csak egérutakon 
él az, aki nem sehonnai bitang ember? ... 

Mindnyájan tudjuk, hogy kik azok akik az otthoni magyarokat pórázon 
és korbáccsal vezetik, azt is ki az ő föhatóságuk. Tudjuk, hogy minket 
ellenségnek tartanak, mert nem érhetnek el bennünket pórázzal, kor
báccsal. De behunyják szemüket és úgy gondolják, hogy ha nem néznek 
ránk akkor mi sem látjuk őket és mesterkedésiket. - Pedig olyan mez
telenül állnak, hogy rossz rfljuk nézni. De, mi rosszban , jóban megpró
báltak vagyunk és annál szemesebb szemmel kisérjük az otthoniak éle
tét, sorsuk változását, de a felénk nyulkáló kezüket ellökjük magunktól. 
Minden sors adta körülménnyel meg tudunk alkudni, de sohasem az orcát
lan közeledésükkel. 

Bajtárs! .. . bajban vagyunk mindnyájan, legyünk társak és figyel
mezzünk magunkra, de ellenségeinkre is. - Legyünk kard és pajzs és 
el ne aludjunk a vigyázásban. -

Negyvenhét éves voltam, amikor el kellett hagynom hazámat. Nem 
szempontokból, tehát nem számításból, hanem a legkérlelhetetlenebb erő
szak és fenyegetés nyomására. Már akkor sem hittem el a kommunis
ták egyetlen fogadkozását sem. És még a nyomoruságos élet próbate
vésére sem, mint sokan, akik egy év után már azt hitték, hogy elmúlik 
a bosszúszomj, felhagy a megsemmisítés állati ösztöne, - és újra kakas
tejjel süti nekik a kenyeret a kecskeméti menyecske. 

Bizony harminchárom éve annak. Harminchárom éve minden éjjel 
hazámról álmodom s álmaim átsétálnak napjaim valóságába is és min
den ami ér, szomorkodtat, vagy éppen megelevenít, elvisz hazámba és 
ott élem át azokat. Sokszor vagyok nappal is olyan élénken otthon, hogy 
még a falusi kutyák hangjából is megismerem, melyik kié. Emberek, 
állatok, füvek, fák, virágok nyüzsögnek emlékezetemben ; összenövök 
velük, mint ahogy igazán sohasem szakadtam el tőlük. Tájak, vidékek 
boltozzák be látóhatáromat, ha az amerikai élet nyugton hagy és feléjük 
fordulhatok. Országom, népem történelme sohasem hagyott el engem és 
amikor ez a bizakodás melegszik fel bennem, bizton hiszem, hogy orszá
gom, népem, tájak és vidékek és a bennük harminchárom éve bukdácso
ló élet viszont rólam álmodik. 

És ez minden, ami nekem kell, semmi más ! .. . 
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