
Néhány szó a volt Magyar Királyi Csendőrségről… 
 
1881 február 14-ike nevezetes napja lett a magyar rendvédelem történetének. Ezen a napon 
terjesztette fel Tisza István miniszterelnök (1830-19029 a közbiztonsági szolgálat 
szervezéséről és a Csendőrség felállításáról szóló 1881. évi III.törvénycikket, mely 
szentesítést nyert 1881. év február 14-én. 
Ez volt a Csendőrség születésnapja! 
51 évvel később Horthy Miklós kormányzó ezt a napot Csendőrnappá nyilvánította. 
Ez a nagyszerűen megszervezett intézmény 64 évet élt meg, és a bűnüldözés terén a 
teljesítmény-mutatója csaknem 100 %-os volt. 
Meghalt 1945 május 10-kén! 
 
A Magyar Közlöny 1945.évi 26. számában közzétették az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944 
december 21-22-én kelt rendeletét /1690/1945.M.E.sz.rend./, mely a Csendőrség testületét 
megszüntette, tagjait felelősségre vonta, vádolva azért, mert az elmúlt kormányok 
rendelkezéseit „maradéktalanul végrehajtotta” és ezzel a nép ellenségévé vált. A rendeletet 
Dálnoki Miklós Béla, volt vezérezredes, mint miniszterelnök írta alá. Megszövegezte Darvas 
József író és publicista, a Parasztpárt vezetője. A rendelet kiadásakor néma maradt Faraghó 
Gábor, a Csendőrség felügyelője, moszkvai katonai attasé, tolmács, a fegyverszüneti bizottság 
megszervezője, közellátási miniszter, juhfarmer. 
A Csendőrség volt tagjait igazolás alá vonták. Az itthon tartózkodó 16 ezer csendőr közül 
csak 271-et igazoltak. Igazolást azok nyerhettek, akik esküjüket megszegve hatékonyan részt 
vettek az ellenállási mozgalomban, a kormány rendeleteivel szembeszegültek, a szovjet 
hadsereg oldalán harcoltak, vagy üldözött egyéneknek segítséget nyújtottak. Akiket nem 
igazoltak azok földönfutóvá váltak. 
A II.Világháború a Csendőrség állományát sem kímélte. A tiszti állományból huszonnégy 
hősi halottről van személyes adatunk, a legénység soraiból hősi halált haltak közül pedig 
eddig százharminckettőt ismerünk név szerint, de ez csak elenyésző száma az összes 
elesettnek. 
 
Az 1944-es Csendőrségi Zsebkönyv szerint 969 tiszt szolgált, akik közül már csak kb. 
háromszázhatvanan élhetnek. Idős korukra tekintettel a mortalitás folyamatos. 
Grósz Károly minisztertanács elnökének 1988. január 1-ével hatályba lépett rendelete 
érvénytelenítette a Csendőrség feloszlatását elrendelő 1690/1945.M.E.sz.rendeletet. 
A Kormány 112/991. /IX.2./ rendelete már enyhíti a nyugdíjjogi hátrányokat. 
Az Alkotmánybíróság 44/991. /VIII.28/AB. határozata szerint az 1690/1945/M.E.r.szankciói 
alkotmányellenesek voltak. 
A Hadimúzeum, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (Kanada) és a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem Történeti Társaság 1999 október 19-én a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum udvarán emkléktáblát avatott az elesett csendőrhősök emlékére. 
A MOVI-filmgyár Tölgyesi Ágnes és Pákozdi Margit rendezésében kétszer hetven perces 
dokumentum filmet készített a volt testület tagjaival, „Híven, Becsülettel, Vitézül!” címmel, 
melyet már többször levetítettek a Duna TV-ben, valamint a Szindbád és Művész 
filmszinházakban. 
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