
Elég a „csendőrpuccs” fabrikációból! Az MKCsBK tiltakozása. 
 
A magyar állam által hetenként a külföldi magyarok részére kiküldött „Magyarország üzen” című 
email híreiben november 17-én beszámoltak a Koszorús Ferenc ezredes sírjánál lezajlott 
megemlékezésről és méltatták az úgynevezett csendőr puccsal kapcsolatos szerepét. Történelem-
tudományi hitelességgel bebizonyított tény, hogy csendőrpuccs nem volt, sőt nem is volt tervezve. A 
csendőrséget rossz színben és hamisan feltüntető „csendőr puccs” a kommunizmus ideje alatt szívesen 
emlegetett téma volt, de a rendszerváltás óta is elő-előbukkan különféle indíttatásból a történelmet 
nem ismerő, vagy a csendőrség ügye iránt közömbös vagy ellenszenvesen érzők részéről. A Magyar 
Királyi Csendőr Bajtársi Közösség tiltakozik a csendőrpuccsra való hivatkozás ellen, bárki részéről 
történik is, tekintettel annak történelmi valótlanságára és csendőrség-lejárató jellegére.  
 

1. Téves ugyanis az a nézet, amely szerint Koszorús Ferenc hiúsította meg a budapesti zsidóság 
németek által szorgalmazott deportálását. Az igazság az, hogy a parancsot vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó adta ki. Koszorús — az alakulatának valamennyi katonájával együtt — „csupán” 
végrehajtotta a kormányzói parancsot. Ezt ebben az időben valószínűleg szinte valamennyi magyar 
katonatiszt megtette volna, mint ahogyan a I. páncélos hadosztály tisztjei meg is tették. Koszorús 
Ferenc tehát valóban részt vett a budapesti zsidóság elszállításának a megakadályozásában, azonban 
nem tett sem többet, sem kevesebbet, mint amit a kormányzótól kapott parancs végrehajtása érdekében 
a beosztásához kapcsolódó kötelezettségei számára előírtak. A zsidók elszállításának a 
megakadályozása nem Koszorús Ferenc, hanem Horthy Miklós nevéhez fűződik, bár a 
megakadályozásban Koszorús kétség kívül végrehajtói szerepet játszott. 

 
2. Nem felel meg a valóságnak az úgynevezett „csendőr puccs”-ra való hivatkozás. Valóban él e 

kifejezés a köztudatban, azonban nem egy megvalósított, sőt még csak nem is egy tervezett puccsra 
vonatkozik az elnevezés, hanem egy téves megítélésre. Nevezetesen a kormányzó környezete tételezte 
fel azt, hogy Baky László és Endre László német-barát államtitkárok puccsra készülnek; ezt a 
feltételezett kísérletet azonban még soha senki nem bizonyította be, sőt maguk a csendőrök sem tudtak 
arról, hogy őket puccsra kívánták volna felhasználni. Objektív történelemtudományi tény, hogy nem 
valószínűsíthető egy puccs szervezése és különösképpen nem a csendőrség részéről, akinek a 
kormányzó iránti hűsége páratlan volt (lásd a www.csendor.com honlap több erre vonatkozó cikkét, 
többek között dr. Ravasz Istvánnak a SZBMRTT tudományos konferenciáján 1966-ban elhangzott és 
szakirodalomban is publikált előadását). 

 
3. A németek — a kormányzó zsidó-elszállítást akadályozó utasítása ellenére — megkezdték a 

budapesti zsidóság elszállítását azzal, hogy a kistarcsai gyűjtőtáborból összeállítottak egy zsidókat 
szállító szerelvényt. A kormányzó a belügyminiszter által szerette volna megakadályozni a szerelvény 
elindítását, de azzal elkésett. Ezért parancsára Ferenczy alezredes egy csendőr osztag segítségével 
fordította vissza a már elindult szerelvényt Hatvannál, amely által a csendőrségnek éppen a 
csendőrpuccsra hivatkozó szereppel ellentétben a már deportálásra indított zsidók megmentésében 
volt szerepe. 

 
Legyen végre elég az immár 70 éve és még külföldön is folyó csendőrség-ellenes hazugságok és 

ferdítések propagálásának! 
 
v. Kőrössy Zoltán 
MKCsBK központi vezető 
Kensington, 2014, november 
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