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Az MKCsBK központi vezetőjeként és a Honlap kezelőjeként abban a 

megtiszteltetésben van részem, hogy a szervezetünkhöz küldött leveleket olvashatom. Sokan a 
honlap anyagával kapcsolatos tetszésük, véleményük és elismerésük kifejezése céljából írnak, 
de a legygyakrabban visszatérő téma a vágyakozás a rég elmúlt időkre, amikor a portyázó 
csendőrök iránti tisztelet és félelem biztosította hazánk vidékeinek a nyugalmát. Hagy idézzek 
itt egy közelmúltban érkezett levélből: “Nehéz a 45 év kommunista propagandája ellen 
küzdeni, mert az emberek még a mai napig is félve beszélnek a csendőrségről. A falumban 
soha nem hagyom ki ezt a témát. Óvatos körültekintések közepette szép lassan megnyílnak az 
emberek és elmondják, mit gondolnak azokról az időkről…név szerint említik az általuk 
bizonyos félelemmel fogadott csendőrt. Azt is elmondják, hogy bizony elcsattant egy-két pofon 
is a helyes út megmutatása közben, de helyénvalónak találták. Visszasírják azt az időt, amikor 
az utcára nyíló ajtót nem kellett bezárni és gyerek, öreg félelem nélkül közlekedhetett éjjel 
nappal. Azt is mondják, hogy a csendőr, amikor a faluvégén feltűnt és elindult a falu utcáján, 
mindenki megsüvegelte és akinek vaj volt a fején az átment a túloldalra”. A levélírók gyakran 
említik, hogy a magyarországi jelenlegi siralmas biztonsági helyzet mennyire megjavulna, ha 
újra a kakastollasok őriznék a vidék rendjét. 

 
Talán korainak tűnik, de már leszögeztük a jövő évi Csendőrnapi Konferenciánk 

időpontját: ha Isten segít, február 21-én gyűlünk újra össze a floridai Venice-ben. Így 
mindenkinek elegendő ideje lesz felkészülni rá, ha jönni vágyik. 

 
Sok új változást eszközöltünk a Honlapon, egyrészt a könnyebb használhatóság 

érdekében, másrészről pedig azon célból, hogy hasznosabb forrásként szolgálhasson a 
csendőrség múltját kutatni szándékozók részére. Íme, a legjelentősebb változások:   
 

1. Dr. Parádi Józsefnek, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti 
Tudományos Társaság elnökének segitségével a Szakirodalom anyagát kibővítettük és 
olyan formába dolgoztuk át, amely a magyar nyelvű bibliográfiák szabályainak is 
megfelel, növelve a Honlap színvonalát és használhatóságát. Ugyancsak Dr. Parádi József 
közreműködésének köszönhető, hogy a csendőrség történetéről egy bővebb 
összefoglalót is rátehettünk a Honlapra. Ebbe belefoglaltuk az MKCsBK rövid történetét 



is és angolra is lefordítottuk. Ez a történelmi áttekintő a megfelelő nyelven elérhető az 
angol és a magyar nyelvű indítólapok utolsó sorában levő aláhúzott szóra kattintással.  
 

2. A Honlapot átrendeztük, úgyhogy a Könyvtárban nyert elhelyezést a 
Csendőreskü és Csendőrinduló mellett a  Jogszabályok Archívuma, az Iratok Archívuma, a 
Szépirodalom Archívuma, és a Szakirodalom.  

 
3. A Honlap egyik legújabb részlege a Jogszabályok Archívuma. Ebben nyernek 

majd elhelyezést a Törvények és a Rendeletek. Dr. Parádi József már a rendelkezésünkre 
bocsátotta az általa digitális formába áthelyezett Törvényeket. A Rendeletek részleg viszont 
még csak csirájában létezik, tekintve, hogy itt óriási anyagról van szó, aminek 
számítógépre vitele sok időt és hozzáértést igényel. Azokról a Rendeletekről van szó, 
amelyek a csendőrök életének és munkájának minden területét annak idején szabályozták, 
s melyeket a nagyjából évenként kiadott Csendőrségi Közlönyökben (1924 és 1945 
között), valamint azt megelőzően a Csendőrségi Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség 
Számára (1912 és 1918 között) c. kiadványokban tettek közzé. Ezek példányait a 
kommunizmus évei alatt megsemmisítették, csupán néhány darabot őriztek meg a lakosság 
számára hozzá nem férhető, zárt helyeken. A rendszerváltás óta ezeket bárki 
megtekintheti, kutathatja, de kis számuk és korlátolt hozzáférhetőségük miatt nem 
könnyen elérhetőek. Ezeknek a digitalizálása és világhálóra tétele, amelyet az ország 
illetékesei sajnálatosan nem tettek meg, magán vállalkozásra vár, hogy a csendőrség iránt 
komolyabban érdeklődök és kutatók világszerte hozzáférhessenek. Ennek a feladatnak az 
elkezdését, segítését vállalta magára Dr. Parádi József felkérésére Dobai Miklós, a Horthy 
Miklós Társaság volt elnöke. Hálás köszönetünket fejezzük ki neki a csendőrök és 
csendőr-barátok nevében. 
 

4. Dr. Csapó Csaba történész engedélyével a Honlapra került (a Szakirodalom 
alatt) az általa összeállított és a Hadtörténeti Levéltár 1999-es évkönyvében megjelent, 
csendőrséggel kapcsolatos Szógyűjtemény, amelyet az 1867. és 1914. között kiadott 
publikációkból állított össze, segédletként az azon időszak csendőrmúltját kutatni óhajtók 
számára.  

 
5. A legfrissebb Körlevél most már megtekinthető a Honlapon is, mindkét 

nyelven, az újonnan felállított Hírek címszó alatt, ahol egyéb híreket és rendelési 
lehetőségeket is közlünk. 

 
6. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti Tudományos Társaság évi 

konferenciáján, melynek anyagát évente egy kötetben ki is adnak, gyakran tartanak 
csendőrséggel kapcsolatos témájú előadásokat is. Ezen előadások megrendelhetősége és 
rövid leírása most már Honlapunkon is megtalálható, a Rendvédelem-Történeti Füzetek 
címszó alatt. 

 
7. Legújabb adalékként egy Keresés nevű gombot talál a Honlapra látogató a 

képes címlista alatt, amelyre kattintva egy ablakocska jelenik meg és a látogató által abba 
beírt szó előfordulási helyeit kikeresi és felsorolja ezen ügyes program, kérés szerint akár a 
Honlapról, akár az egész világhálóról. 

 
8. A Honlap sok újabb cikkel és képpel gazdagodott (immár közel 1300 képet 

tartalmaz). 
 

Az elmúlt három évben több mint 14 ezerszer látogatták meg a Honlapot; az elmúlt pár 
hónapban havonta 600-700 alkalommal. 



 
Dr. Szakály Sándor történész összeállította a m. kir. csendőrség tisztikarának és 

felügyelőinek listáját, amely Honlapunkon a Csendőrvezetők listája címen található meg a 
Könyvtárban, az Iratok Archívumában, az Írások a Csendőrségről (Magyarul) címszó alatt. 
Mivel ez egy folyamatban lévő munka, kérjük kedves olvasóinkat, hogy közöljék velünk, ha 
bármely olyan adat birtokában vannak, amely hiányzik a listáról. 

 
Befejeztük a postázási címlista összeállítását és számítógépre tételét. Ha a borítékon 

levő cím esetleg hibás, úgy kérjük, legyenek kedvesek visszajelezni, hogy a hibákat 
kijavíthassuk. Úgyszintén, ha még eddig nem jelezték volna, hogy ezen Körlevelekre a 
jövőben is igényt tartanak, akkor kérjuk üzenjék meg nekünk, akár postán, telefonon, vagy 
űrpostán (email) keresztül. 

 
Hálásan nyugtázzuk mindazok 

segítségét, akik az elmúlt három hónapban 
anyagi támogatásukkal is hozzájárultak 
munkánkhoz: 
Fővédnökök: Bartha Károly, Beothy Kálmán 
Védnökök: Solymos Clara, Szalay Gyula. 
(Az adományok adómentességet élveznek.)   
 

Nemrégiben egy otthoni csendőr 
felhívta figyelmünket egy dunántúli elhúnyt 
csendőr fiának nehéz anyagi helyzetére. Az 
MKCsBK eredeti küldetéséhez híven és 
képességeink szerint 200 dollárt hazaküldtünk 
a részére anyagi segítségül. 

 
Előző Körlevelünk óta újabb három 

csendőr távozott földi sorainkból: Lengyel 
András szakaszvezetö, Ratky Károly és 
Fazekas Lajos. Híven, becsülettel és vitézül végzett munkájuk iránti köszönettel és mély 
tisztelettel fejezzük ki részvétünket családjaik felé. 

 
Nemrégiben volt alkalmunk rendelni a mellékelt képen látható fehér polo trikókat, 

amelyekre a szív felett egy csendőr képe és a “Magyar Királyi Csendőrség 1881-1945, Híven, 
becsülettel, vitézül” szöveg van hímezve. Három közepes és nyolc nagyméretű ing még 
rendelhető a Honlapon keresztül (darabonként húsz dollar, plusz postaköltség).  
 

Továbbra is kérjük, hogy közöljék velünk, ha valamilyen csendőrökkel vagy 
csendőrséggel kapcsolatos hírről tudomást szereznek. Hálásan köszönjük mindazok segítségét, 
akik valami módon, levéllel, képpel, információval, anyaggal, fáradozásukkal, biztatással, stb. 
hozzájárultak az MKCsBK munkájához.  

 
Baráti és bajtársi tisztelettel,  
 
 
 
 
v. Kőrössy Zoltán  
Központi Vezető 
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