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Kedves Bajtársak és kedves Barátaink!          MKCsBK Körlevél # 3, 2008. július 
A csendőr honlapunk szerkesztése és a központi vezetői tevékenységem révén sok jó 

emberrel nyilt beszélgetésre alkalmam. Ezek egy része csendőr volt; és a köztük és velük való 
kapcsolattartás az egyik fő oka és célja Közösségünknek. Igen nagy élmény számomra 
elbeszélgetni ezekkel a kiváló emberekkel, akik oly bátran és önfeláldozóan védték és 
szolgálták hazánkat, s akiknek annyi sok szenvedésben és üldöztetésben volt részük csupán 
azért, mert esküjükhöz hiven rendületlen odaadással állták meg helyüket. Annak idején a világ 
legkiválóbb és legpéldamutatóbb rendvédelmi szervezetének tagjai voltak. Szeretném 
mindannyiukat magamhoz ölelni, s hálás kézfogással átadni nekik mindazok köszönetét, akik 
békében élhettek, mert a csendőr szolgálatban volt. Erre a kézfogásra már sokak felé nem 
nyilik többé alkalom. 
 Az ilyen Hadak Útjára lépett csendőrök egyike volt Kiss Károly őrmester is, aki 1928. 
november 2-án született és ez év március 14-én költözött el közülünk, 89 éves korában. Azon 
24-tagú csendőr csoporthoz tartozott, akik a világháború utolsó évében a Svéd nagykövetséget 
védték és háromszor is visszaverték azokat, akik fegyveres kisérlettel próbálták Raoul 
Wallenbergtől megszerezni a magyar zsidók listáját deportálás céljából. A háború után 
Kanadába vándorolt ki, ahol aktiv és megbecsült tagja lett az ottani magyar közösségnek.  
 Szomorúan vettük tudomásul Tenke Vince szakaszvezető halálhirét is, aki áprilisban 
távozott közülünk a magyarországi Vasadon, 96 éves korában, 
valamint a 94 éves Szelei József volt lovas csendőr elhúnytát is. Isten 
áldja meg emléküket.  
 A fentemlitett beszélgetések egyike vezetett a Csatáry Bélával 
való megismerkedésemhez is. Édesapja csendőr volt, aki már évekkel 
ezelőtt elhúnyt, de aki életében soha nem beszélt csendőr múltjáról. 
Béla, aki magyarul nem tud, véletlenül akadt rá honlapunkra, s az 
abban található angol nyelvű cikkekből ismerte meg a csendőrség 
tiszteletreméltó múltját. A honlapon keresztül felvette velem a 
kapcsolatot és jó barátság alakult ki köztünk. Mivel Béla szabad-
idejében szivesen fest, az édesapja és a csendőrség iránti szeretetből 
több csendőr-témájú festményt készitett, többek között édesapámról, 
valamint szeretett előző központi vezetőnkről v. Kiss Gáborról, a 
clevelandi kiváló csendőrnapi szervezőről Molnár Istvánról, stb., 
nemrégiben pedig egy plakát-nagyságú képen örökitett meg különféle 
csendőrfigurákat (lásd a mellékletet). Csatáry Béla ezen az úton járul 
hozzá a magyar katonaság, illetve csendőrség becsületének épitéséhez, 
amelyet a világ annyira elhanyagolt, sőt elferditett. 



 
  A Magyaroszágon működő Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti 
Tudományos Társaság történészekből álló szervezet, mely évek óta munkálkodik a magyar 
rendvédelem múltjának tudományos igényű, igazsághű feltárásán. Évi konferenciáik és 
tudományos publikációik jelentős része a csendőrséggel foglalkozik, amelyek az évente 
kiadott, ú.n. Rendvédelem-történeti Füzetekben olvashatók. Honlapunkon az ezen Füzetekben 
eddig megjelent csendőrséggel kapcsolatos cikkek rövid kivonata is megtekinthető, valamint az 
egyes Füzetek a honlapon keresztül megrendelhetők.  

Előző központi vezetőnk, v. Kiss Gábor szoros kapcsolatot alakitott ki a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti Tudományos Társaság és az MKCsBK között. A 
Társaság vezetője, Dr. Parádi József többször vendége volt a Floridai Csendőrnapi 
konferenciáinknak. Vele együttműködve, tudományos szakértelmére és a Társaság tagjainak és 
barátainak segitségére támaszkodva honlapunkat nagmértékben gazdagithattuk. Igy a 
nyitólapról a látogató egy kilencoldalas történelmi áttekintéshez juthat, amely a csendőrség 
múltját foglalja össze. Ez pillanatnyilag csak magyar nyelven olvasható, de angolra forditása 
folyamatban van. Továbbá, a Szakirodalom részleg nagymértékben ki lett bővitve és a 
tudományos követelményeknek megfelelő formát nyert. Ezen kivül egy újabb kategóriát is 
nyitottunk, amelyen idővel az összes csendőrséggel kapcsolatos törvények és jogszabályok 
olvashatók lesznek. Ezúton is köszönetet mondunk nekik nagymértékű és szives segitségükért. 

Honlapunk népszerűsége egyre nő. Több mint 500 látogatója van havonta, amelynek 
több mint fele most először tekintette meg azt. Az elmúlt két évben több mint 12000-szer 
kattintottak nyitólapunkra (a számoló nem tarja nyilván azokat az eseteket, amikor valaki 
egyenesen a honlap valamely más lapjára lép be). Fényképanyaga is tovább bővült, s a ma már 
több mint 1300 kép megtekintése is sokkal könnyebbé és érdekesebbé vált, mivel László fiúnk 
egy olyan programot épitett be, amelynek segitségével egyszerre hat kis kép jelenik meg a 
kiválasztott kategóriából, s azok bármelyike egy rákattintással megnagyitható. Neki mondunk 
köszönetet a honlap anyagának bővitésével kacsolatban szükségessé vált technikai 
átrendezések elvégzéséért is.  

A Széchenyi Könyvtár levélben keresett fel bennünket. Meglepetésünkre, valahonnan 
kézhez kapták előző körleveleinket és kérik, hogy a jövőben nekik is küldjünk egy-egy 
példányt, aminek természetesen szivesen teszünk eleget.  
 Köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik további adományainkkal támogatták 
Közösségünket: 
Fővédnökök: Ruth Kiss, Dr Erwin Honos, Zoltan and Katalin Korossy 
Védnökök:  Michael and Ilona Geczy 
Támogatók:: Attila Perjesy 

Újfennen kérjük, hogy bármely csendőrökkel vagy csendőrséggel kapcsolatos hirt 
közöljenek velünk a körlevélbe foglalás céljából.  

Akik a továbbiakban drótpostán (email) kivánják kapni a körleveleket és még nem 
közölték velem ezen igényüket, legyenek kedvesek erről drótpostán tájékoztatni. 

Cimlistánk felfrissitése érdekében újra kérem azon keveseket, akik még nem jeleztek 
vissza, hogy tudassák velem, ha a körlevelekre a jövőben is igényt tartanak.  

Mellékeltem egy listát azon második világháborús magyar töltényekkel és lövedékekkel 
foglalkozó könyvekről, amelyek rajtunk keresztül CD-n megrendelhetők.  

Baráti és bajtársi tisztelettel,  
 
 
v. Kőrössy Zoltán 
MKCsBK központi vezető 


