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Kedves Bajtársak és kedves Barátaink!  MKCsBK Körlevél # 15, 2011. július  

 Gróf Teleki Pál miniszterelnök igen nagyra becsülte a magyar csendőrséget, mely 
véleménye szerint „mindég tántoríthatatlanul, hűséggel és szilárdan állott az államfenntartó 
nemzeti eszme szolgálatában…Megjelenése mindenütt tiszteletet parancsolt és közbiztonságot 
jelentett…Életét, ha kellett, gondolkodás nélkül áldozta fel a hazáért. Nemzetünk 
fennmaradásának, a magyar tisztességnek és becsületnek egyik záloga a m. kir. csendőrség…” 
Van-e ma még ilyen csendőrhöz méltó odaadás és hazaszeretet a magyar fiatalok szivében? 

Nagy szomorúsággal tudatjuk 
tagjainkkal, hogy nagyra becsült és szeretett 
bajtársunk, Molnár István csendőr százados 
május 19-én, Clevelandban (Ohio, USA) 
elhunyt. Megtisztelő volt számomra, hogy a 
június 13-án tartott búcsúztatásán részt 
vehettem, személyesen is, mint jó barátja és 
hivatalosan is, az MKCsBK nevében. 
Hamvai és képe mellé helyeztem egy 
kakastollas kalapot, jelképezve azt a 
Testületet, amelyet ő oly nagyra becsült és 
amennyiért egész életén át, szinte élete utolsó 
napjáig annyit fáradozott. Olvassák el 
életrajzát a Honlap Könyvtárának Biográfia 
részlegében. 

Szomorúan adom hírül további 
veszteségeinket:  Magyar Balázs 
főtörzsőrmester elhúnyt december 14-én 
Püspökladányban, Bugarin Horváth Pál 
főhadnagy Nyiregyházán és Sarudi Lajos 
törzsőrmester Szolnokon. Az MKCsBK 
nevében küldjük családjaiknak mély 
részvétünket. 

 Munkálataink a honlapon nagy 
ütemben folynak. Több lényeges változást 
eszközöltünk a közelmúltban. Először is, a 
nevét az MKCsBK honlapja helyett a M. kir. 
csendőrség honlapjára változtattuk, mivel 



valójában 100 %-ban annak szentelt honlap, melyet egyedüli jogos letéteményese, az 
MKCsBK hozott létre és tart fenn. Továbbá, a Linkek és a Hírek rovatain kívül a honlap most 
már két fő részt tartalmaz, a Könyvtárat és a Múzeumot.  

A Könyvtárban az eddigi Bibliogáfia, Jogszabályok, Irások archívuma és Körlevelek 
archívuma mellett a látogató már egy Biográfiai részt is talál. Ebben egyenlőre 14 csendőr 
rövid életrajza olvasható. A Perjésy György csendőr főhadnagy élete folyamán nagy gonddal 
összegyűjtött biográfiai anyag is idővel ide kerül, valamint helyet kap itt bármely csendőr 
életrajza is, akinek családja megírja röviden az életrajzi adatait, fontosabb szolgálati állomásait 
és háború utáni sorsát, lehetőleg egy vagy néhány korabeli kép kíséretében. Így tudunk emléket 
állítani ezeknek a nagy megbecsülést érdemlő, de kegyetlen megkülönböztetésben és 
üldözésben részesített embereknek; és így tudjuk a világ tudtára adni azt a rettenetes 
igazságtalanságot, amellyel a kommunista rendszer sújtotta őket minden személyes vád 
hiányában is, csupán azért, mert csendőrök voltak.  

Szinte hetenként érkezik hozzánk kérdés volt csendőr rokonok szolgálati helyét, adatait 
illetően. Mi ugyan nem tudunk ilyen jellegű kutatásra időt fordítani, de a honlapon levő egyre 
bővülő anyag fürkészésével azt majd bárki megteheti. A fenti biográfiai anyagon kívül a 
Csendőrségi Lapok és a Zsebkönyvek rengeteg ilyen információt tartalmaznak, s ha Isten segít, 
ezek teljes egészükben a honlapra kerülnek egy éven belül. 

A Könyvtár Bibliográfiája is rohamosan bővül. Immár 100 csendőrségi könyv 
olvasható teljes egészében a honlapon. Most már mindeki számára elérhető az az eredeti anyag, 
amelynek segítségével az érdeklődő hithű képet kaphat a m. kir. csendőrség igazi mibenlétéről, 
jelleméről, munkájáról és ezáltal a csendőrség elleni sok ferdítés és hamis vád végre 
megcáfolható lesz. Reméljük a következő nemzedék ezt meg is fogja tenni a számukra átadott 
források birtokában.  

A Hadtörténeti Intézet csendőrségi könyvanyagának digitalizálása már szinte teljesen 
bevégződött és a Széchenyi Könyvtárral kötött szerződés alapján a náluk meglevő könyvek 
digitalizálása is lezajlik ez évben, ha Isten segít. Köszönetet mondunk a könyvtáraknak és az 
otthoni munkatársainknak (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság) jóindulatú és nélkülözhetetlen segítségükért. Köszönetet mondunk azoknak is, 
akik önzetlenül lemásolnak a honlap részére olyan csendőrkönyveket, amelyekre valahol 
rábukkannak (melyek egy részéről eddig nem is volt tudomásunk!). Külön köszönetünket 
fejezzük ki Orbán Gábornak, aki már 12 könyvet másolt le a honlap részére. 

Mivel jelenleg megvalósíthatatlannak látszik a csendőröknek az a vágya, hogy 
Magyarországon egy csendőrmúzeum létesüljön (a tatai volt csendőriskola épületrészletéért 60 
millió forintot kérnek!), ezt a hiányt a Honlapon létesített virtuális Múzeummal igyekszünk 
pótolni. Itt található az eddigi másfél ezernyi képen kívül egy hang- és filmfelvételeket 
tartalmazó rész is, ahol csendőrök 50-es években elhangzott rádióbeszédeit hallhatja a látogató 
és megnézhet egy rövid híradót is az 1941 évi csendőrnapi őrségváltásról a Budai várban.  

A Honlap Múzeumának a Dokumentum archívumában eredeti dokumentumok 
másolatait mutatjuk be, s a most kiépítés alatt álló Tárgyak és kiállítások részlegben pedig 
Tárgyak, Fegyverek, Érmek, Tablók és Egyenruhák kategóriái nyílnak hamarosan, ahol a 
képeket rövid leírások kísérik majd. Ugyanitt állítjuk majd ki csendőr gyűjtemények illetve 
kiállítások anyagait is, ezek között elsőként a jelenleg a Hadtörténeti Intézet Múzeumában 
megtekinthető kiállítás anyagát, amelynek megnyitásán én is részt vehettem még. A kiállítás 
tartamát a közérdeklődés miatt három hónappal meghosszabbították, augusztus végéig. 

Magyarországon óriási nagy szükség van az ország fejlődésének biztosítása érdekében 
a nagyfokban megromlott közbiztonság megjavítására. Érthető módon emiatt a csendőrség 



visszaállítása gyakran felmerül. Ezzel kapcsolatosan sokan felkeresnek minket is ezirányú 
támogatásunk megszerzése céljából. Erről évek óta többször beszélgettünk csendőreinkkel, 
akik véleménye teljesen egybehangzó. A csendőröket jellemző önfeláldozó haza és népszeretet 
manapság kihaltnak látszó volta miatt úgy látják, hogy ne károsítsuk a sokat szenvedett 
csendőr nevet hozzájuk méltatlan próbálkozásokkal. Egy új rendvédelmi szervezet létrehozása 
helyett, mely a jelenlegi körülmények között csupán nevében lenne „csendőr”, vegye a nép és 
az állam komolyan mindazt a csendőrségtől átvehető szervezeti és szolgálati tapasztalatot, 
amelynek felhasználásával a jelenlegi rendvédelmi szervek hatékonysága nagymértékben 
megnövekedne. Véleményünket részletesen kifejtettük a honlap magyar nyitóoldaláról elérhető 
Nyilatkozatban.   

Örömmel közöljük, hogy Fery Oszkár és mártírtársai emlékére a budapesti XII. 
kerületi Hegyvidéki Önkormányzat e hó 8-án a Kiss János altábornagy u. 40. sz. épületén 
elhelyezett emléktáblát avat. (A tanácsköztársaság hirhedt Cserni különítménye ebben az 
épületben gyilkolta meg brutálisan a lakásukról elhurcolt Fery Oszkár, Meninka János és 
Borhy Sándor csendőröket, majd holttestjeiket a Dunába dobták az éj leple alatt. Az utca Fery 
Oszkár nevét viselte 1945-ig.) 

Az MKCsBK adómentességet élvező statuszának kérvénye folyamatban van, bár az 
ország jelenlegi gazdasági helyzetéból adódó megszorítások miatt nem sok reményt fűzhetünk 
megszerzéséhez. Ezért különösen is hálásak vagyunk azoknak, akik az adómentesség előnye 
nélkül is támogatják munkánkat, melynek a honlap növelésével és a könyvek 
digitalizálásával járó költségei viszont óriásiak. Hálásan köszönjük az előző Körlevelünk óta 
beérkezett adományokat:  
Fővédnökök: Kőrössy Zoltán 
Védnökök: -  
Támogatók: Pásztor László és Subosics Károly  

Kimondhatatlan örömmel és Isten iránti mély hálával adom tudtára a bajtársaknak és 
barátainknak, hogy egyik fiunk, László, aki tiszteletbeli csendőr s honlapunk készítője és 
tehnikai szerkesztője, lefordította a Szigeti veszedelmet angolra. Nagyra értékelt fordítása 
július 27-étől lesz kapható az amazon.com internetes könyvüzletben és otthoni idegennyelvű 
könyvüzleteken át is, de már most előrendelhető a könyvet kiadó Catholic University 
Nyomdájától, mégpedig a mellékelt hirdetés szerint tagjaink részére 20%-os kedvezménnyel. 
A magyar irodalom gyöngyszemének tekintett történelmi eposz eddig még egyetlen külföldi 
nyelvre sem volt lefordítva – pár rövid részleten illetve egy csupán múzeumban található 
részleges horvát fordításon kivül. Bőséges lábjegyzetek és a cambridge-i egyetem emeritus 
professzorának, Gömöri Györgynek részletes bevezetője segítik a mai olvasót a háttér 
megértésében. Ezzel az angol fordítással a mű az egész világ számára elérhetővé válik. Kérjük 
ajánlják magyarul nem tudó, de a magyarság iránt érdeklődő ismerőseiknek. 

 Továbbra is kérem, közöljenek velem minden olyan hírt, amely Közösségünket érinti, 
vagy érdekelné.  

Bajtársi üdvözlettel, 

  

 
v. Kőrössy Zoltán 
Központi vezető 
 
 


