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Kedves Barátaink!           MKCsBK Körlevél # 22, 2013. április 

Ez év februárjában a Parlamentben egy Jobbik párthoz tartozó képviselő 
megemlékezett a magyar királyi csendőrségről a február 14-i csendőrnap alkalmából. 
Sajnáljuk, hogy ez nem a Kormány hivatalos megemlékezéseként hangzott el, de örülünk, hogy 
valaki részéről elhangzott. A megemlékezés tartalmában a csendőrség tényekhez hű rövid 
jellemzése volt, egy hosszabb idézettel Dr. v. Kőrössy Zoltán, abban az időben csendőr 
alhadnagy 1940-ben elhangzott csendőrnapi beszédéből (a teljes szöveg a honlapunkon 
olvasható, ahonnan a képviselő is vette az anyagot). Ezt a részt idézte: 

„59 évvel ezelőtt indult el az első 
kakastollas csendőrjárőr a magyar 
ugaron, s azóta járja törhetetlen 
hűséggel, kitartással a falvak utcáit és a 
rónák végtelenjeit. Büszkén lengeti a 
szél a csendőr tollforgót, s mindenhol, 
ahol megjelenik a csendőr, 
megbecsülésben, tiszteletben van része. 
Nincs megnyugtatóbb látvány, mint egy 
magyar csendőrjárőr, ahogy megjelenik 
teljes felszereléssel. Mint a gyermek az 
anyjuk védő karjai alatt, olyan 
biztonságban érzik magukat az 
elhagyatott puszták, elszigetelt tanyák, a 
falvak lakói, ha tudják, hogy csendőr 
vigyáz reájuk, élet- és 
vagyonbiztonságukra. Gonosztevők 
réme, becsületes emberek támasza, 
jogtalanul bántalmazottak menedéke a 
magyar csendőr… Nincs közöttük első 
vagy utolsó, egyformán nagyok, 
egyformán hősök ők, akik vérükkel 
pecsételték meg a szent fogadalmat, 
hogy becsülettel élnek és halnak.” 

 

 

Dr. Kőrössy Zoltán csendőr hadnagy 1939-ben 
(később csendőr százados) 



 

A csendőrök ezen öröksége ösztönöz minket arra, hogy töretlen erőfeszítéssel 
igyekezzünk az őket jogosan megillető megbecsülés helyreállítására, könyveik, írásaik 
nyilvánossá tétele által.  

Nagy örömünkre nyomára akadtunk a hiányzó Bajtársi levelek-nek, s tulajdonosuk 
megengedte, hogy otthoni munkatársunk azokat lefényképezze, így azokat is majd fel tudjuk 
dolgozni a Honlap részére. Úgyszintén nyomára akadtunk az egyetlen még hiányzó 
Csendőrségi lapok-nak, a kezdeti 1907-es évfolyam példányainak, egy Székesfehérvári 
könyvtárban. Remélhetőleg, ennek lemásolására is kapunk engedélyt és így teljes lesz az az 
anyag is. (Emlékeztető: az összes Csendőrségi Zsebkönyv már a honlapon van!) 

 Feleségemmel a közeljövőben tervezünk Magyarországra utazni, s utam egyik 
fénypontja lesz csendőreink meglátogatása, és a csendőrség ügyének támogatóival való 
találkozás. Örülünk a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület csendőr-hagyományőrző 
tevékenységének, és hálásak vagyunk a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság együttműködéséért, amely által honlapunk bibliográfiája 
megvalósulhatott, amely világviszonylatban egyedülállóan tartalmazza a m. kir. csendőrség ma 
még fellelhető teljes írott anyagát. Köszönetet mondunk azon egyéneknek is, akik valamilyen 
módon hozzájárultak a honlap anyagának teljesebbé tételéhez. Ezen egyének közül messze 
kimagaslik Orbán Gábor, aki közel 30 könyvet másolt le a honlap részére, teljesen önzetlenül, 
csupán a csendőrség iránti tisztelet visszaállítása érdekében. Ezen könyvek jelentős része olyan 
volt, amelynek még a létezéséről sem volt tudomásunk. Hozzájárulása nélkül annyival 
szegényebb lenne a csendőrségnek a jövő számára elérhetővé tett anyaga. Hálás köszönetünket 
tolmácsoljuk ezúton is! Önzetlen segítsége éles ellentétben áll azon személyek hozzáállásával, 
akiknek valamilyen csendőr dokumentum vagy kép a tulajdonukba került, s akik azt irigyen 
sajátjuknak tekintve nemcsak hogy nem engedik a honlap részére azokat lemásolni, de még 
vízjeggyel is ellátják, hogy nehogy valaki lemásolhassa.  

 Az Országgyűlési Könyvtár anyagának lemásolása csaknem teljesen befejeződött. A 
lemásolt anyagot magyarországi utunk során tervezzük felvenni, s azután következik majd az 
anyag feldolgozása, a Bajtársi levelek lefényképezett anyagának feldolgozásával együtt. Ezévi 
tervünkben van továbbá a hiányzó nyolc évi Csendőrségi lapok lemásolása, amely feladat rám 
vár, a Perjési György csendőr főhadnagy óriási terjedelmű csendőrszemélyekre vonatkozó 
bibliográfiai adatok honlapra való feldolgozása mellett. Ha Isten segít, és mindezt megvalósul, 
akkor a Honlap Könyvtárának anyaga teljessé válik, s azon túl csak az esetleg itt-ott még 
felbukkanó egy-egy könyv hozzáadása várható. Ezzel a m. kir. csendőrség munkája és 
mibenléte valóban nyitott könyvvé válik, megteremtve a lehetőségét a jövőbeli kutatásnak és a 
csendőrséget érintő, még ma is cirkuláló hamis vádak megcáfolásának.   

Honlapunkat eddig (2004-es születése óta) 57 ezerszer látogatták. 

 Mindenkinek figyelmébe ajánljuk és kérjük mások felé is terjesszék a hírt a Parádi 
József tollából született történelmileg hiteles összefoglaló könyv megjelenéséről, A magyar 
királyi csendőrség címmel. A híradások szerint sok könyvüzlet nem tartja polcain, de a 
Honlapunk Hírek rovatában felsorolt internet címeken át továbbra is kapható. A csendőrség 
történelmileg hiteles megismerése fontos lenne nemcsak a csendőrség hitele érdekében, de 
népünk érdekében is, hogy ne fosszák meg magukat a csendőrségtől átvehető, a nép számára 
szinte létfontosságú tapasztalatok megszerzésétől. 

  
 
 



 Hálásan köszönjük a feladataink segítésére küldött pénzadományokat is: 
   Fővédnök: Beöthy Kálmán, Beodray Ferenc 

 Védnök: - 
 Támogató: - 

 Szomorúan adom tudtul újabb nagy veszteségeinket. Szabó Gyula csendőr őrmester sok 
hányattatás után március 6-án a Miskolc közelében fekvő Mádon, Sisa István (Stephen) pedig, 
a Spirit of Hungary szerzője az USA-ban novemberben elhunyt. A családoknak és barátoknak 
mély részvétemet fejezem ki.  

 Kérem, továbbra is értesítsenek minden hírről, mely az MKCsBK tagjait és barátait 
érinti.  

 Kívánok Mindannyiuknak áldott Húsvétot, bajtársi és baráti üdvözlettel,  

  

 
  
  
 
 v. Kőrössy Zoltán 

Központi vezető 
 
   
 

 

 

 

 

 


