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Kedves Barátaink!           MKCsBK Körlevél # 27, 2014. július 

A kommunista rendszer a csendőrséget illetően [is] sok hazugságot belésujkolt az 
emberek tudatába, amit a csendőrség anyagának elpusztításával a tények és adatok hiányában 
az emberek a mai napig is elhisznek. Nemrégiben egy TV program „szakértő” vendége állított 
egy ilyen valótlanságot, t.i. hogy a csendőrség tagjai az elnyomó uralkodóosztály soraiból 
verbuválódtak, s így, fejtette ki tovább „szakértő”, természetesen a szegényebb rétegeket 
kizsákmányoló uralkodóosztály érdekeit szolgálták. Mi sem áll távolabb a tényektől. A 
csendőrség a vidék rendjének, a vidéki lakosság békéjének védelmét szolgálta, az 
alkotmányosan alkotott törvények betartatásával, a kis és nagy bűntettek megakadályozásával. 
Tagjainak zöme a falvak népéből került ki, akik a falu és tanyavilág életét, gondjait, álmait és 
problémáit igen jól ismerték, saját bőrükön is tapasztalva. Emiatt munkájuk során is sokféle-
képpen kifejezték a szegényekkel való együttérzésüket, és úgyszintén élvezhették a falu 
népének bizalmát és tiszteletét. Ez utóbbi a csendőrség világhírű bűnyügyi felderítési 
hatékonyságának egyik fontos hozzájáruló tényezője 
volt, tekintve, hogy az emberek bizalmasan 
megosztottak velük a felderítés sikerét elősegítő 
információkat. Úgyszintén, falusi származásunk miatt 
a népet és a terepet jól ismerték, s így járőr 
tevékenységük során nem kerülte el figyelmüket egy-
egy ismeretlen egyén felbukkanása, a helyi cigányok 
aktivitása, vagy bármely, a szokástól eltérő jelenség. 
Legtöbbjüknek csak néhány évi elemi iskolai 
képzettsége volt ugyan, de az őrsökön naponta 
rendszeres oktatásban részesültek, aminek során nem 
csupán a munkájukhoz szükséges ismereteket 
szerezték meg, de széleskörű általános műveltségre is 
szert tettek. Így minden helyzetben megállták a 
helyüket, s ezáltal joggal élvezhették a társadalom 
minden rétegének az elismerését.  

 Ez a fénykép az első világháború idején 
készült a Németh családról. A képről lerí, hogy egy 
igen szegény társadalmi réteghez tartozó emberekről 
van szó. Sokat mondó viszont, hogy mindegyikük a 



társadalom hasznos tagjává vált. A baloldali mezítlábas fiúcska felnővén csendőr lett (Németh 
Sebestyén), s karonülő kis huga pedig majdan egy csendőr anyósa (v. Hangodi János – 
életrajzaikat lásd a Könyvtár Biográfia Archívumában). Ez a fénykép is fényes bizonyítéka 
annak, hogy a társadalom tiszteletét élvező csendőrök zöme bizony a falu szegény népéből 
került ki és ennek ellenére a kommunista üldézés célpontjai voltak, mert nem osztották a 
kommunista eszméket.  

 Pillanatnyilag három család szedegeti össze csendőr rokonaik adatait, hogy életrajzuk a 
honlapra kerülhessen. Ugyanakkor sajnos sokezer csendőrsors nyomtalanul feledésbe merül, 
mert sorsuk történetét már vagy magukkal vitték a sírba, vagy pedig családjuk még ma sem 
szívesen beszél csendőr rokonukról, a rájuk kent, s még ma is elterjedt sok hamis vád miatt. 
Pillanatnyilag már több mint harminc életrajz van a honlap Könyvtárának Biográfia 
Archívumában. Mindekit biztatunk, akinek csendőr rokona adatai, képei rendelkezésükre 
állanak, hogy azokat helyezzék el a honlap anyagai között, hogy a jövő nemzedék minél 
teljesebb képet nyerhessen erről a gazul meghurcolt kiváló testületről, akinek pedig hűséges 
szolgálata lénygesen hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a XX. század első felében egy 
elmaradt feudalista országból Európa előrehaladott országai közé felsorakozhatott.  

Tavaly Beodray Ferenc csendőr alezredes özvegye eljuttatta hozzánk férjének a 
csendőrség által fenntartott dossziéját, amely közel 70 oldalon Beodray Ferenc csendőrségbeli 
életútját  dokumentálja, ritka beillantást engedve a csendőrség központi működésébe. Ez a 
rendkívüli anyagot a honlap Könyvtárában, a Biográfiák Archívumában helyeztük el. 

Az összes elérhető csendőrségi könyv és publikáció honlapra vitele után most a 
képanyag címeinek finomítására és a Perjesi György által egy életen át gyűjtögetett életrajzi 
adatok digitalizására koncentráljuk az erőnket. Sokan keresnek fel információ-szerzés 
érdekében, amely kéréseknek ugyan idő hiányában nem tudunk eleget tenni, de most már 
nyugodtan utasíthajuk az érdeklődőket a honlaphoz, ahol érdemben tudnak rengeteg adathoz 
jutni, bármi is érdekli őket a csendőrséget illetve annak tagjait illetően.  Nemrégiben egy 
történész említette, hogy milyen sok időt és energiát tudnak megspórolni azáltal, hogy most 
már a csendőrség minden anyagát egy helyen, a honlapon megtalálhatják, s így nem kell 
könyvtárról könyvtárra járniuk azok után kutatva. Ilyen megjegyzések hallatán sok 
fáradozásunk nem látszik haszontalannak.  

 Hálásan nyugtázzuk a csendőrség ügyét szívükön hordozók adományát munkánk 
elősegítésére:  
 Fővédnök: -   
 Védnök: - 

Támogató: Eszes Michael 
 

Kérem, értesítsenek minden további hírről, mely tagjainkat érinti, vagy érdekelheti. 
 
Bajtársi és baráti üdvözlettel,     

  

 

 v. Kőrössy Zoltán 
Központi vezető   


