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Kedves Barátaink!           MKCsBK Körlevél # 28, 2014. október 

 “Magyarországnak 1867.  óta folyamatban levő, egy modern nemzet kivánalmainak 
megfelelő, állami berendezkedése folyamán egyik megszervezett intézménye sem vált minden 
kívánalomnak megfelelően olyan tökéletesen be, mint a m. kir. csendőrség.” (Ugron Gábor, ny. 
belügyminiszter - PRESZLY Lóránd: A m. kir. csendőrség története 1881-1918, Budapest, 1920, 
p. 9.). Valóban, a csendőrség Magyarország polgári fejlődésének egyik fő alap pillére volt a 
vagyon és közbiztonság biztosítása által. Ezért érthető, hogy a kommunista pártállam, amely a 
polgári állam ellensége volt, a csendőrséget egyik fő ellenségének tekintette és ennek 
megfelelően kegyetlenül üldözte.  

 Isten ajándékaként 
szeptemberben megint 
alkalmam volt hazalátogatni 
Magyarországra. A múltban 
többször volt szerencsém 
meglátogatni dr. Maján László 
szk. csendőr századost, aki 
annak idején édesapám jó 
barátja volt, de legutóbbi 
találkozásunk múlt hónapban 
rendkívüli jelentőségű volt. 
Ugyanis Laci Bátyánk 
augusztusban ünnepelte 100. 
születésnapját. E jeles kor 
elérése miatt a teljes szellemi 
frissességet élvező “Laci 
bácsit” egész lakóháza, sőt 
még a polgármester is 
felköszöntötte, s felekezetének 
lapja, az Evangélikus élet 
hosszú cikkben méltatta (lásd 
biográfiájában, a honlap 
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Könyvtárában). Laci Bátyámat is sulytotta a tipkus “csendőr sors”, a kommunista rendszer 
általi rendkívül megalázó és kegyetlen üldözés, de azok ellenére ma is barátságos, kedélyes, 
alázatosan tiszteletreméltó ember. Mindezért ő Istennek ad hálát, akinek kegyelmét és védő 
kezét lépten-nyomon felismerte. Mély Krisztus-hite, rendületlen és határozott jelleme, bátor 
kitartása és a “Híven, becsülettel, vitézül” jelszóhoz való hűséges ragaszkodása mérvadóak 
voltak egész életén át. Laci Bátyám megtestesíti azt az embertípust, amely kétség kívül 
hozzájárult a csendőrség világhírű kiválóságához, s amely embertípus ma már aligha létezik. 
Isten áldja meg továbbra is e kiváló, jó embert, hűséges hazafit. 

 Magyarországi tartózkodásom másik fénypontja Perjesi György szk. csendőr főhadnagy 
és kedves felesége meglátogatása volt. Gyurka Bátyám egész életén át tartó szorgalmas 
gyüjtőmunkával sok kötetenyi feljegyzésben rögzített le minden hozzá jutott adatot, értesülést, 
amely csendőrrel volt kapcsolatos. Ennek az óriási anyagnak a feldolgozását, honlapra vitelét 
már elkezdtük. A csendőrséget érintő jogszabályok és könyvek honlapravitele után ez teszi 
majd teljessé a csendőrőkről, csendőrségről fennmaradt anyagot a világhálón. Gyurka Bátyám 
és Laci Bátyám a ma már igen kis számban élő csendőrök közé tartozik, de őértük és a már 
elment többi csendőrért fekteteünk annyi időt és energiát a munkánkba, hogy végre az őket ért 
óriási gaz igazságtalanság lelepleződhessék és messze kiérdemelt becsületük, nevük tisztelete 
helyreálljék. 

 Otthonlétem alatt felvetődött annak a lehetősége is, hogy ha a Hadtörténeti Intézet erre 
engedélyt adna, az ő tuljadonukat képező, minden csendőrről egyénenként vezetett személyi 
lapokat is digitalizálnánk. Ez nagy segítséget jelentene azoknak, akik csendőr rokonaik, 
ismerőseik iránt érdeklődnek. Sokan keresnek fel ugyanis csendőrök után érdeklődők, akiket 
most már azzal a bizonyossággal utalhatok a honlaphoz, hogy ha a fáradtságot és időt 
rászánják, sok személyi adatot megtudhatnak a keresett csendőrökről, főként a Zsebkönyvek és 
a Csendőrségi Lapok nyomán. Az említett személyi adatlapok további segítséget jelentenének 
az egyes személyek után kutatóknak.  

 Hazautazásom alatt gyakran szóbajött a csendőrség visszaállításának kérdése. 
Sajnálatos módon úgy a szélsőséges jobb, mint a szélsőséges bal szeret nyargalni a csendőrség 
témáján, politikai céljaik érdekében. A csendőrség a legszigorúbban távol tartotta magát 
minden politikai résztvételtől (a csendőröknek még szavazati joguk sem volt, s egyéni politikai 
szemléletüket sem volt szabad nyilvánosan kifejezni), s ennek szellemében az MKCsBK sem 
támogathatja egyik politikai csoportot sem. Az viszont nyilvánvaló, hogy országunkban sokan 
visszasírják a csendőrséget, mert jelenleg a személyek és vagyonuk elleni bűncselekmények 
megszaporodása jelentős társadalmi problémát jelent. Nagyon is szükség lenne egy olyan, 
államilag megszervezett rendvédelmi testületre, amely a csendőrség feladatát tovább víve 
biztosítaná a törvényes rend betartását a békés építő élet érdekében. (A honlap kezdő oldalára 
helyezett erre vonatkozó nyilatkozatunkban ezt bővebben kifejtettük). A m. kir. csendőrség 
felépítésének, működésének, elveinek az ismerete, amelyet honlapunkon általánosan elérhetővé 
teszünk, lehetővé tenné egy hasonlóan hatásos testület létrehozását, akár a jelen rendvédelmi 
renden belül is. Tanuljunk tőlük, utánozzuk az utánzásra méltó és ma is használható 
jellemvonásait! Ebben a reményben végezzük a csendőrség anyagának a jövő számára való 
átmentését.  Reméljük, hogy eljön az a nap, amikor a magyar állam felállít egy, a m. kir. 
csendőrséghez hasonlóan törvényesen létrehozott, szigorú szabályok közt, és a törvény 
karhatalmi tekintélyével működő testületet! Azonban helytelennek tartjuk azon 
törekvéseket, emelyek társadalmi szervezésben, de csendőr ruhába öltözve vagy kakastollas 
kalapban “csendőrként” végeznek rendvédelem-támogató munkát. Ugyanis a törvény 
karhatalmi támogatása hiányában ez csupán gyengíteni tudja a csendőrség tekintélyét, 
bármennyire is hasznos és kívánatos az ilyen önkéntes rendvédelem-támogató társadalmi 
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munka. De még ha el is jönne az a kívánatos nap, amikor a magyar állam létrehoz egy 
csendőrséghez hasonló rendvédelmi szervezetet, akkor sem szeretnénk, ha az a m. kir. 
csendőrség kakastollas kalapját használná, mert az a m. kir csendőrség szimbólumává vált, s az 
a legendás testület cask abban a történelmi korszakban létezhetett s mint olyan, meg nem 
ismételhető.   

 Magyarországi utam során sok más fontos látogatásra is sor került. Találkoztam dr. 
Parádi Józseffel, a SZBMRTT elnökével, akinek sokirányú segítsége és együttműködése 
elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a csendőrség anyagát felkutassuk és digitalizálva közzé 
tehessük és akivel jelenleg egy könyv összeállításán dolgozunk, mely az MKCsBK érmeit 
ismerti majd. Találkoztam Ságvári Pállal is, az MCSBE elnökével, akiknek csendőr-
hagyományőrző szolgálatát örömmel látjuk és támogatjuk (fontos rendezvényeken, csendőrök 
temetésein csendőr egyenruhás jelenlétet szolgáltatnak). Dr. Szakály Sándorral röviden 
találkoztam, az általa vezetett Veritas gondozásában, az Országházban megrendezett egy-napos 
konferencia keretében, mely először foglalkozott a német és a szovjet megszállással, 
mindkettőt nevén nevezve.    

 Nagy örömömre, a csendőrségi gyűjteményt is gyarapíthattam néhány képpel, tárggyal.  

 Hálásan köszönetemet fejezem ki azok iránt, akik adományaikkal továbbra is hűségesen 
támogatják munkánkat.  
 Fővédnök: -   
 Védnök: - 

Támogató: Eszes Michael, Várkonyi Róbert 
Köszönjük Kiss Gyula építő ajánlatát is, amelyet követve ezetúl az email-ben küldött 
Körleveleink kék színben nyomtatott szövegrészeire kattintva az olvasó azonnal az ott említett 
honlap részhez jut, s a forrást mindjárt egészében megtekintheti.   

 Továbbra is kérem, értesítsenek minden hírről, mely tagjainkat érinti, vagy érdekelheti. 
 
Bajtársi és baráti üdvözlettel,     

  

 

 

 v. Kőrössy Zoltán 
Központi vezető   


