
Milyen volt a magyar királyi csendőr 
 

1. Az államhatalom képviselője volt. 
2. A törvényes rend és belső béke támasza volt. 
3. Az ország közbiztonságának és nyugalmának őre volt. 
4. Az állam és a nemzet bizalmának letéteményese volt. 
5. A csendőr büszke volt szép hivatására. 
6. A csendőr hivatását életcélnak és nem kenyérkeresetnek tekintette. 
7. A csendőr büszke volt testületére, amely megválogatta tagjait. 
8. A csendőr csak erkölcsileg megválogatottakat fogadott el. 
9. A csendőr szerette hivatását és testületét, melynek életét szentelte. 
10.  Minden szavának és tettének célja és értelme volt. 
11.  Kötelességének hiven, becsülettel és vitézül megfelelt. 
12.  A csendőrség jó hirnevét és tekintélyét gyarapitotta. 
13.  A csendőr magának és testületének becsületet szerzett. 
14.  A csendőr szolgálati magatartása és magánélete is példás volt. 
15.  A csendőr erkölcsi szinvonala emelkedett volt. 
16.  A csendőr tudta, hogy figyelik, igy példája követendő volt. 
17.  Előljáróihoz őszinte, hüséges és ragaszkodó volt. 
18.  Óvakodott a bajtársi együttérzés megzavarásától. 
19.  Fegyelem és szolgálat elengedhetetlen kötelessége volt. 
20.  Bajtársai esetleges mulasztásait előljáróinak azonnal jelentette. 
21.  Kizárólagosan erkölcsös és józan életet élt. 
22.  Pártatlanság, igazságszeretet, törvénytisztelet voltak erényei. 
23.  Éberség, bátorság, erény, hazaszeretet volt köteles magatartása. 
24.  Tapintatosság és kötelességérzet voltak erényei. 
25.  Fáradalmat nem ismerő önfeláldozóan célratörő volt a csendőr.                             

 
A negyedszázad csendőri követelményeire büszkén lehet csak 

visszaemlékkezni. Aki a felsorolt “követelményekben” teljesithetetlen 
tökéletességet talál, az nem ismerte a magyar csendőrt. 

 
Falvaink néhány aggastyánja talán emlékszik, s gyermekei talán még hallottak a 

kakastollasokról mondott történetekről. 
 
A felsorolt erények nem mesék, hanem követelmények voltak. Az erények 

értéke módosult csupán, s ami elmúlt, azt hiába-várás sohasem hozza vissza. Az 
idők változása csak két irányt ismer. Jót és rosszat. Az a  pár csendőr, aki 
megmaradt és emlékszik, Istennek nagy ajándékát kapták, hogy szolgálahattak 



abban a korban, amelyben a hüség, becsület és vitézség nem szavakból, hanem 
tettekből állott. 

 
E jelen sorok irója tiszteleg a múlt káprázatos történelme előtt, köszöni a 

magyar nép értékeiben eltöltött 26 évet, s szivből kivánja, hogy azok az értékek 
melyek kellenek kis országunk újból naggyá válásához, felhasználja a csendőr 
erényeket, amelyeket csak egy boldog ország értékelhet.  
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