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Kedves Barátaink!          MKCsBK Körlevél # 24, 2013. október 

“A kakastollas kalap külső kifejezője annak, hogy aki viseli, az államhatalom 
képviselője, a törvényes rend és béke támasza, az ország közbiztonságának és nyugalmának 
őre, tehát az állam és a nemzet bizalmának letéteményese. Ezért a kakastollas kalap 
megkülönböztetett tiszteletet és megbecsülést szerez viselőjének. De egyben kötelezi is arra, 
hogy ezt az előlegezett bizalmat szolgálatban és szolgálaton kívül teljes mértékben kiérdemelje 
úgy önmaga, mint a testület összessége részére (Csendőrségi Zsebkönyv 1937, p. 399). 
 

Júniusban kaptam egy 
emailt egy csendőr unokájától, 
amiben értesített 96 éves 
nagyapja, Szabó József haláláról, 
aki 5 évet szenvedett az orosz 
gulágban, majd hazatérése után 
további három évet töltött 
börtönben politikai fogolyként, 
csupán azért mert csendőr volt. 
Ennek ellenére mindvégig büszke 
maradt arra, hogy csendőrként 
szolgálta szeretett hazáját 
mindvégig, esküje szerint híven, 
becsülettel és vitézül. Pár nappal 
később elküldte a mellékelt képet 
is, amelyen v. Németh Zsolt 
tiszteletbeli csendőr, a Magyar 
Csendőr Bajtársi Egyesület 
(MCSBE) tagjaként csendőr 
egyenruhában díszőrséget állt az 
elhúnyt csendőr temetésénél. A 
családot meghatotta ez a szép 
gesztus, amellyel csendőr-
mivoltáért sokat szenvedett 
nagyapa temetését megtisztelték. 
Én is köszönetemet fejezem ki az 
MCSBE tagjainak a csendőrség 
emlékét ápoló szép munkájukért. 



 
Előzetes tervek szerint Isten segítségével a Honlapon már nemcsak az összes 

számunkra elérhető könyv és a csendőrség munkáját szabályozó összes törvény és rendelet 
szerepel, de a periodikák gyűjteménye is közeledik a teljessé váláshoz. Az összes Csendőrségi 
Zsebkönyv után a Honlapra került az MKCsBK Bajtársi Leveleinek összes száma (csupán itt-
ott hiányzik néhány oldal, amit talán még sikerül valamilyen úton pótolni), néhány más, 
száműzetésben készült publikációjukkal együtt. A Csendőrségi Lapok is gyarapodtak, s már 
csupán 4 év anyaga van hátra, s Isten segítségével pár hónapon belül az a gyűjtemény is teljes 
lesz. Az itt-ott hiányzó lapokat, sőt egész könyveket is pótolhattunk már Orbán Gábor (csendőr 
unoka) áldozatos segítségével, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. 
 

A Honlap Múzeumának az anyaga is gyarapodott, s egyre több kép alá készül 
világosabb vagy bővebb magyarázat. A Múzeumban a közelmúltban nyitott levél-archívum is 
gazdagodott. Előreláthatólag itt kap majd helyet egy jelentős levélarchívum az MKCsBK korai 
éveiből, amit dr. Orbán Gyula (csendőr fia) bocsát rendelkezésünkre, valamint azok a levelek, 
amelyeket az évek folyamán csendőr barátaim részemre küldtek. 
 

Sokan keresnek fel azzal a kéréssel, hogy nyoma veszett csendőr rokonukról 
információt küldjek. A digitalizációs munka roppant időigényessége miatt nekem ugyan nincs 
időm ilyen jellegű kutatásra, de most már nyugodtan utalhatom az érdeklődőket a Honlaphoz, 
ahol főként a Zsebkönyvekben és a Csendőrségi Lapokban, de a Honlap sok más helyén is 
rengeteg személyes adat van, amely által a komoly érdeklődő szinte minden csendőrről 
információt nyerhet. 
 

Két fontos könyv megjelenéséről is hírt szeretnék adni. ZÉTÉNYI Zsolt: A Képíró-ügy. 
Tanulmány és dokumentum közlés (Budapest, 2013, Kairosz. 384 p.) c. könyve nem csak a 
történészek számára jelentős, de minden történelmi igazság iránt érdeklődő számára is. (Dr. 
Zétényi Zsolt, a Nemzeti Jogvédő Iroda alapítója; a SÁGVÁRI-ügy ürügyén hozott koncepciós per 
keretében elítélt és 1959-ben kivégzett Kristóf Lászlót is ő képviselte és számára jogi rehabilitációt 
nyert 2006-ban; lásd mindkettőt bővebben a Honlap Könyvtárának Biográfiai archívumában). 
 
 KOCSIS Tibor, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
(SZBMRTT) tragikus sorsú tagja fiával kezdte csendőrségi témájú könyvét, amit fia halála után a 
tagtársak sokirányú támogatásával fejezett be. A könyv címe: A magyar királyi szombathelyi III. 
csendőrkerület igaz története 1867-1945 (a könyv a szerzőtől rendelhető a 94-317-325 tel. 
számon). 
   

Annakidején kézhez kaptam egy VHS film másolatot, amelyben Kövendy Károly 
bemutatta az akkor az ő gondozása alatt álló „Torontói m. kir. csendőr és vitézi múzeum” 
anyagát, amely 2000-ben a Magyar Hadtörténeti Múzeumnak lett átadva, de a remélt állandó 
kiállítása helyett azóta is zömében tárolva van. Mivel azt az anyagot a csendőrök azzal a 
szándékkal adományozták az MKCsBK részére, hogy az érdeklődők majd bármikor 
megtekinthessék, kívánságukat legalább kis részben teljesítettük azzal, hogy ezt a filmet az 
internetre helyeztük (a Honlap Múzeumán keresztül egy link segítségével érhető el: 
http://www.youtube.com/watch?v=HxjEF5-wNkQ). 
 
 Az előző Körlevélben hírül adtuk, hogy végre az MKCsBK megkapta az önálló (nem 
más szervezet égisze alatti) adómentes státuszt, ami azt jelenti, hogy az MKCsBK részére 
küldött adományok az USA-ban adományozók részére adómentességet élveznek. Ennek 
ellenére a hozzánk érkező adományok nemhogy megnőttek volna, de Közösségünk 

http://www.youtube.com/watch?v=HxjEF5-wNkQ�


történetében most először egyetlen adomány sem érkezett előző Körlevelünk óta. Ez arra a 
szomorú tényre vet fényt, hogy a csendőrök kihalásával leszármazottaiknak és a magyar 
népnek, kinek javáért a csendőrök oly hűségesen szolgáltak és annyi szenvedést kellett 
elhordozniuk, már nem szívügye a csendőrök rehabilitációja. 
 
 A m. kir. csendőrség jogi rehabilitációja a kilencvenes évek elején megtörtént, de 
erkölcsi rehabilitációjukra a magyar állam nem fordított gondot, pénzt, energiát. Az újabb 
generációt már annyira nem érdekli a csendőrséggel kapcsolatos történelmi igazság, hogy 
otthon csupán egy maroknyi történész csoport fáradozik az igazság feltárásán (a fennemlített 
SZBMRTT), valamint egy maroknyi jóérzésű magyar a csendőrség emlékének tiszteletbeli 
megőrzésén (MCSBE), s itt Amerikában pedig az MKCsBK munkája már csak családunkra 
szűkült, s mi végezzük a csendőrség anyagának internetre vitelét. Lehetőség még ugyan lenne, 
mint például a Tatán levő volt csendőrlaktanya megvásárlása és állandó csendőrmúzeummá 
alakítása, vagy az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban egy csendőrlaktanya megépítése (aminek 
kivitelezésére otthon lenne vállalkozó anyagi fedezet esetén), de ezek jelentős anyagi 
befektetést igényelnének, s a jelen generáció, úgy tűnik, nem akar erre áldozni. Ez a tény 
elkeserítő lehetne, de mi tovább végezzük a csendőrséggel kapcsolatos anyagnak a jövő 
számára való átmentését, mert egyrészt tudjuk, hogy minden igazság Isten igazsága, és ezért 
fontos, hogy küldetésünknek hűségesen eleget tegyünk. S másrészt reméljük, hogy eljön majd 
az idő, amikor felkel újra az érdeklődés a csendőrség igaz mibenléte iránt, s azt az érdeklődést 
csak mi tudjuk kielégíteni, akiknek még alkalmunk van az ahhoz szükséges, de már eltűnő 
félben levő anyagot most, a 24. órában megmenteni. Ezért hűségesen folytatjuk munkánkat az 
MKCsBK rendeltetése szerint, akár van ebben támogatónk, akár nincs. 
 
 Szomorúan adom tudtul további veszteségeinket: Kákonyi Sándor csendőr őrmester, 
2013. január, Kalocsa; Szabó József csendőr, 2013. június, Magyarország; Beodray Ferenc,  
2013. május 10, Rocky River, Ohio, USA; Szedrő Péter, 2013. július 9, Magyarország. Mély 
együttérzésünket tolmácsolom a gyászoló családoknak.  
  

 Kérem, továbbra is értesítsenek minden hírről, mely az MKCsBK tagjait és barátait 
érinti.  
  
 Mivel következő Körlevelünk januárban lesz esedékes, most kívánok Mindannyiuknak 
áldott Karácsonyt, bajtársi és baráti üdvözlettel,  
  

 
  
  
 
 v. Kőrössy Zoltán 

Központi vezető 
 
   
 

 


