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Kedves Barátaink!           MKCsBK Körlevél # 26, 2014. április 

„Mikor belépett a csendőrjárőr, még a gondolatok is vigyázzba álltak” – így jellemezte 
a csendőrök tekintélyét egy ismerősöm. Igen, fegyelmezett, megvesztegethetetlenül 
igazságszerető, és népüket, hazájukat mélyen szerető emberek voltak. 
 

Múlt hónapban felhívott egy 
amerikai ügyvéd azzal a hírrel, hogy 
egy nemrégiben elhunyt magyar 
embert képvisel, aki több mint 
százezer dollárt hagyományozott a 
veterán szervezetünkre. 
Képzeletben már magam előtt 
láttam az egyébként számunkra 
elérhetetlen ópusztaszeri csendőrőrs 
épületét, amelyet egy ilyen 
összegért meg tudnánk építtetni és 
csendőrőrsként és egyben 
csendőrmúzeumként berendezni. 
Természetesen nem éltem bele ebbe 
az álomba magam, mert tudom, 
hogy csak nyugtával szabad dicsérni 
a napot. S valóban, pár nap múlva 
kiderült, hogy a pénzösszeget az 
elhunyt nem az MKCsBK-ra, 
hanem az MHBK-ra hagyta. 
Szívesen útbaigazítottam, hogy 
elérje az illetékeseket, mert örültem, 
hogy végülis egy bajtársi közösség, 
és rajtuk keresztül népünk javát 
szolgálja majd az a hagyaték.  
 

Az ópusztaszeri csendőrőrs 
így megmarad álomnak. De a 
valóságban már létrehoztuk azt a v. Hangodi János, a legfiatalabb alhadnagy, lovascendőr 

őrsparancsnok. 



rendkívüli nagyságú virtuális könyvtárat, amelyben az összes, a kommunista pusztítást túlélt 
csendőrségi irodalom megtalálható, s méghozzá egy helyen és minden egyes ember számára 
ingyenesen és könnyen elérhetően az interneten át. Most már több mint 300 könyv van a 
honlapon; a legújabb öt könyv ismételten hűséges segítőnk, Orbán Gábor jóvoltából. Ezen túl 
építgetjük a virtuális múzeumot is, a hozzánk jutó képanyaggal, bibliográfiákkal, kép és 
hangfelvételekkel, és mindezért igen hálásak vagyunk Istennek. Jelenleg a képek aláírásainak 
pontosítását végezzük, s azután következik Perjési György főhadnagy biográfiai 
adatgyűjteményének digitalizálása.  
 

A Könyvtár Biográfia Archívuma is újabb életrajzokkal bővült és ezáltal is felajánljuk 
minden csendőr hozzátartozónak, ha elküldik hozzánk a rendelkezésükre álló adatokat és 
képeket, vagy azok másolatait, azt mi szívesen és a csendőr iránti tisztelettel összeállítjuk és a 
honlapon elhelyezzük. Az egyes csendőrök életének bemutatásával is reméljük egyrészt a 
becsületüket helyreállítani illetve növelni, másrészt bemutatni azt a felmérhetetlenül 
igazságtalan szenvedést és hátratételt, amivel a csendőröket és családjaikat a kommunista 
rendszer sújtotta. 
 

Hamarosan a honlapra kerül v. Hangodi János életrajza, amely a csendőr sors tipikus 
képviselője. De ez az életrajz nemcsak a szokásos életvonalat és fényképeket fogja tartalmazni, 
de a csendőr jegyzeteit is az ÁVÓ-sok általi kínzásokról, és a börtönben, munkatáborokban 
elszenvedett viszontagságokról.  
 

Ez az életrajz azért is tipikus, mert rávilágít arra az ördögi propagandára, amellyel a 
kommunisták a holokausztot és a deportálásokat felhasználták a csendőrség ellen. Ez a 
propaganda olyan jól bevált, hogy az átlag mai magyar ember még mindig azt hiszi, hogy a 
csendőrséget a deportálásokban játszott szerepe miatt oszlatták fel és amiatt üldözték őket. 
Most a honlapon nyilvánosságra jutott maga a csendőrséget feloszlató 1945-ös rendelet, 
amelyben egyetlen szó sincs a zsidóságról és deportálásokról (hiszen akkor még a 
koncentrációs táborok mibenléte nem is volt közismert). A rendeletből világos, hogy a 
csendőrséget kizárólag politikai okok miatt oszlatták fel, a kommunista uralom megszilárdítása 
érdekében. Továbbá, minden egyes csendőrt ún. vizsgálóbizottság ítélte meg, s akit nem 
„igazoltak,” annak mérhetetlen szenvedés, kínzás, börtönzés, és családjának tönkretétele jutott 
osztályrészül. Az igazolás kritériumai is olvashatók a honlapon, s azok között ugyancsak nem 
szerepel sem a zsidóság, sem a deportálások. A csendőrségnek a deportálásokban játszott 
szerepét a kommunista propaganda később használta ki arra, hogy Nyugat felé elfogadhatónak 
tüntesse fel a csendőrséggel szembeni, egyébként minősíthetetlenül brutális és igazságtalan 
eljárását. A v. Hangodi János életrajza is világos példája ennek, hiszen nemcsak hogy nem volt 
bűnös a deportálásokban, de zsidó családokat is segített tőle telhetően (holott akkor még ő is és 
a zsidócsaládok is azt hitték, hogy munkatáborokba szállítástól óvja meg őket). s mégis a 
tipikus csendőr-gyűlölő kegyetlen üldözésben részesítették.  
 

Az előző Körlevélbe egy sajnálatos hiba csúszott be: v. Péterffy Jenő csendőr ezredes 
esküvői képe alatt az akkori rangja, a főhadnagyi rang helyett véletlenül alhadnagyot írtunk. A 
hibáért elnézést kérünk. 

 
Hálásan megköszönjük mindazokat az adományokat, melyeket munkánk segítésére 

küldtek: 
 Fővédnök: Kálmán Beöthy; v. István Serényi; v. János Hangodi  
 Védnök: Margaret Morris 
 Támogató: Klára Horváth; Róbert Várkonyi 
 



 
Szomorúan adom tudtul újabb veszteségünket: Békeffy Béla csendőr főhadnagy 

elhunyt, Budapesten. Mély részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 
 

Kérem, értesítsenek minden további hírről, mely tagjainkat érinti, vagy érdekelheti. 
 
Áldott Húsvéti Ünnepeket, a Megváltónkban való örömet kívánok,  

 
Bajtársi és baráti üdvözlettel,     

   

 
 
 
 

v. Kőrössy Zoltán 
Központi vezető   


