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Tisztelt Bajtársak és Barátaink!      MKCsBK Körlevél # 31, 2015. július 

 v. Mátray Dezső, Ostoros község főjegyzője az 1944. évi csendőrnap alkalmából írta az 
andornaktályai csendőr őrshöz többek között: „A magyar csendőr példaképpen áll az egész 
világ előtt és példája, valamint önfegyelme megtanít mindenkit arra, hogy miképpen kell 
zugolódás nélkül, nehéz helyzetben, esőben, sárban, hidegben és rekkenő hőségben, sok gond 
és nélkülözés között a kötelességet teljesíteni.” (A Csendőrségi Lapok 1944 március 1-i 
számában leközölték a levelet más hasonló levéllel együtt. Fia jelenleg Magyarországon a 
vitézi rend központi székkapitánya). 

Isten ajándékaként májusban újra hazalátogathattam. Utam egyik legfőbb eseményeként a 
Magyar Királyi Csendőr Hagyományőrző Közösség szervezésében, annak vezetőjével Préda 
Istvánnal részt vettünk egy megbeszélésen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
megbízottjaival egy csendőr őrs szoba esetleges felállítását illetően.   

FELHÍVÁS: Rendkívüli lehetőség nyílt a m. kir. csendőrség valós bemutatására. Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egyik helyisége otthont adhat egy csendőr őrs 
szoba számára. Ez egy interaktív helyiségnek van tervezve, amelyből kifolyólag eredeti 
tárgyak helyett csak azok másai lesznek ott kiállítva. Az őrs szoba berendezési tárgyaira 
vonatkozó információkat és a kiállítandó írott anyagot mi tudjuk szolgáltatni, otthoni 
történészek és szakértők segítségével, de a kiállítás létrehozásához szükséges anyagi kerettel az 
Emlékpark csak részben rendelkezik. Ezért mindenki segítségét, anyagi támogatását kérjük, 
akinek a csendőrség igaz történelmi megismertetése fontos. Ezen óriási horderejű terv 
megvalósulása érdekében felkérem tagjainkat és barátainkat, hogy KIVÉTEL NÉLKÜL 
MINDENKI járuljon hozzá ennek megvalósításához tehetsége szerint, ha többre nem futja, 
legalább egy jelképes kis összeggel. A csendőrség iránti tiszteletét most mindenki 
hozzájárulásával bizonyíthatja. Ha MINDEN csendőrbarát kiveszi ebből a részét, az az anyagi 
segítségen messze túlmenően önmagáért beszélne arról, hogy a világviszonylatban egyik 
legkiválóbb rendvédelmi testületet ma is mennyien tisztelik, becsülik, támogatják. Ez a 
kiállítás tanúskodna arról, hogy a csendőrség a magyar múltunknak nem szégyenfoltja, de 
méltán büszkesége lehet. (A német megszállás alatti, rövid időre terjedő deportálások témája az 
egész magyar népet és magyar történelmet illeti, és nem pedig az erre bűnbaknak egyedül 
kiválasztott és kipellengérezett csendőrség kontójára írandó). Tény az, hogy a testület 63 éven 
át a legkiválóbban szolgálta a lakosság biztonságát és békéjét. Ez valóban egy “most vagy 
soha” pillanat a csendőrség támogatására. 

Adományokat lehet küldeni az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Alsónémedi 
Takarékszövetkezetnél vezetett adományszámlájára, melynek száma  64400068-30107726-



13100010, "ÓNTE csendőrszobájának támogatására" megjelöléssel. Külföldön élők 
küldhetik adományukat az MKCsBK-hoz, s mi azt továbbítjuk, ha jelzik, hogy az az őrs szoba 
felállítását segítendő. A befolyt adományok összegéről majd tájékoztatást adunk. Kérjük 
értesítsenek, ha adományukat egyenesen az ÓNTE számlájára küldik, hogy az adományozókat 
szokás szerint megemlíthessük a Körlevélben hálánk kifejezéseként. 

Helyesbítés: az előző Körlevélben felhívtuk tagjaink figyelmét a Magyar Királyi Csendőr 
Hagyományőrző Közösséghez való csatlakozásra, annak támogatására, de az elérhetőséget 
hibásan nyomtattuk. Helyesen: honlap cím: http://www.hagyomanyorzok.22web.org; email: 
preda62@t-online.hu; tel: (36) 30-419-0576 (Préda István).  

Hazalátogatásom alkalmával személyesen adhattam át sokaknak a Csendőr Emlékérmet, s 
a többi adományozottnak pedig postán juttattam azt el. Utam egyik legkedvesebb eseménye dr. 
Maján László csendőr százados meglátogatása volt, aki tavaly töltötte be 100. életévét, de aki a 
régi szellemi frissességgel, szelídséggel, Istenbe vetett szilárd hittel és derűs lélekkel beszélt 
életéről és a csendőrségről. Mindig különös ajándéknak tekintem a vele töltött perceket, mert 
oly tökéletes megtestesítője a magyar csendőr sok szép jellemvonásának. Nagy megtiszteltetés-
nek érzem, hogy személyesen adhattam át részére a Csendőr Emlékérmet.  

Volt alkalmam találkozni több munkatársunkkal is, akiknek nagyrabecsült segítsége 
elengedhetetlenül hozzájárult a Honlap világon egyedülállóan teljes csendőrségi anyagának a 
kifejlesztéséhez és a m. kir. csendőrség valós történetének megismertetéséhez.  

Otthonlétem alatt vettük fel a nyomdából dr. Parádi József és Parádi Ákos segítségével a 
SZBMRTT szimpózionjain elhangzott csendőrség-témájú tanulmányokból összeválogatott 
kötetet, amelyet,  egy-egy Csendőrségi lapokat tartalmazó CD kíséretében magyarországi és az 
elszakadt magyar területeken levő nagyobb könyvtárakba és rendvédelem-oktatással 
foglalkozó egyetemekre is eljuttattunk (külön köszönet dr. Szakály Sándornak közvetítői 
szerepéért). A fennmaradt néhány példány tanulmánykötet megvásárolható (darabonként 25 
dollár plusz postaköltség). 

A tanulmányköteten (Magyar csendőrség-történeti tanulmányok) kívül még kapható 
néhány, Csendőrségi Lapokat tartalmazó CD is, valamint néhány példány a Csendőrség-
történetért elismerések c. könyvből is (ezek postaköltséggel együtt 25-25 dollárba kerülnek).  

A Honlap további jelentős anyaggal bővült. Köszönetünket fejezzük ki dr. Csapó 
Csabának, aki több mint tizenöt könyv illetve dokumentumot szkennelt be és továbbított a 
Honlap részére, melyekre kutatásai során különféle levéltárakban akadt. A Biográfia részleg is 
gyarapodott, s így már több mint ötven csendőr életrajza található ott. Az ezévben elhúnyt 
szeretett bajtársunk, Perjési Győrgy életen át tartó, csendőrökre vonatkozó életrajzi adat-
gyűjteményének digitalizálása is folyamatban van, és az általa összegyűjtött legénységi anyag 
immár a Honlapon van. Az ő anyagából, valamint Takács Lajos (nagyapja volt csendőr) és a 
Hollandiában élő Orbán Gyula (édesapja volt csendőr) adalékai révén a biográfiai 
ősszeállítások is gazdagodtak (többek között korai MKCsBK dokumentumokkal, a csendőr 
„igazolások” jegyzékeivel, az 1956 után a kommunisták által célbavett csendőrök névsoraival, 
stb). 

Nagyritkán akad egy-egy személy, aki messze kiemelkedik kortársai közül Isten-adta 
tehetségének és adottságainak hazaszeretetből táplálkozó önzetlen és fáradhatatlan odaáldozása 
révén. Vitéz Serényi István egy ilyen egyéniség volt. Március 27-én távozott sorainkból 97 
éves korában. Kiváló atléta volt, aki hosszútávfutásban hazánkat az olimpián is képviselte. A 
szüleitől, csendőr édesapjától kapott igazság és hazaszeretet sugárzott cikkeiből is, amiket 
fiatal újságíróként a negyvenes években írt. Ezek miatt a kommunista rendszer ismételten 
börtönnel sújtotta, mely elől hazájából nyugatra kényszerült. Atlétikai tehetségét használta fel 
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Bal oldalon: v. Serényi István 1960-ban New Yorkból Washington DC-be futott, minden nap maratoni 
távolság megfutásával, hogy személyesen adja át Nixon elnöknek a „Rab nemzetek memorandumát” a 

világsajtó nyilvánossága előtt. 

Jobb oldalon: v. Serényi István gimnáziumi érettségi záróünnepélyen a fiatalokat önfeláldozó,  
forró hazaszeretetre ösztönzi. 

 

 

arra, hogy a világ figyelmét a magyar nép szovjet általi elnyomására felhívja (fekete kendővel 
bekötötte a New York-beli Szabadságszobor szemét Hruscsov 1959-es odalátogatásakor, 
jelképezve, hogy Nyugat szemet hunyt a magyar szabadság eltiprása fölött), s később New 
York-ból, majd az USA nyugati partjáról Washingtonba futott „Emlékezz Magyarországra” 

feliratú trikóban, nagy visszhangot váltva ki világszerte. S az ezáltal nyert hírneve révén a világ 
46 országában tett látogatást a magyar nép függetlenné válása, szabadsága előmozdítása 
érdekében. Kedves feleségének, családjának őszinte mély részvétünket tolmácsoljuk.  

Szomorú szívvel, családja iránti részvéttel közlöm továbbá, hogy Pásztor László bajtársunk 
93 éves korában, május 9-én Washington DC-ben elhunyt.  

Köszönettel nyugtázzuk a munkánk elősegítésére küldött adományokat: 
Fővédnökök: Serényi Istvánné, Tokay László 
Védnökök: Molnár Bálint 
Támogatók: Pallagi Dalma 

 
 
 
Bajtársi üdvözlettel,  
v. Kőrössy Zoltán, Központi vezető 


