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Kedves Bajtársak és kedves Barátaink!                   MKCsBK Körlevél # 5, 2009. január  
 

 Isten iránti hálával tekintünk vissza az immáron mögöttünk fekvő 2008-as évre, 
amelyben újra sokszorosan tapasztalhattuk hűségét és áldásait életünkön, családunkban, 
munkánkon. 
 

Ha Isten segít, alig hat hét múlva (február 21-én) újra megtartjuk a floridai Venice-ben 
az évi Csendőrnapi Konferenciánkat, amelyen több személy is előadást tart majd szeretett 
hazánkból: Dr. Francsics Ottó, ny. r. ezredes és Dr. Gulyás István, ny. r. alezredes, tiszteletbeli 
csendőrök, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnökségi tagjai, valamint Hájas László, 
tiszteletbeli csendőr. Örömmel tekintünk a Konferencia elé azért is, mert ott a közös ügyért 
barátainkká váltakkal újra viszont láthatjuk egymást. A programot a helyszínen osztjuk majd 
ki, de a honlapon is megtekinthető a Hírek címszó alatt. 
 

Egyesületünk egy olyan nagy horderejű munka kezdetén áll, amelynek megvalósítása 
lényegesen elősegíti majd célunkat, a csendőr név becsületének helyreállítását. Hónapokba, sőt 
pár évbe kerülő munka révén a csendőr honlapon olyan anyagot tehetünk majd közzé, amely 
egyrészt a csendőrség történetének kutatásában nyújt majd felbecsülhetetlen segítséget, 
másrészt pedig minden ember számára elérhetővé teszi majd azt az adat-tárat, amelynek 
segítségével a csendőrség elleni sok propaganda hazugság leleplezhető és megcáfolható lesz. 
 

A csendőrség fennállása idején az évente kiadott Csendőrségi Közlönyök tartalmazták 
az összes Rendeletet, amelyek a csendőrség feladatainak és működésének minden részletét 
felölelték. Ezekből ismerhető meg a csendőrség munkája, jelleme, élete, mibenléte. A második 
világháború utáni kommunista rendszer a csendőrséget feloszlatta, annak minden tagját 
kollektíven elítélte és a csendőrséggel kapcsolatos minden anyagot megtiltott, pusztított, elzárt. 
Így a Csendőrségi Közlönyöket is megsemmisítette két-három példány kivételével, amelyeket 
lezárva őriztek, a nép számára teljesen hozzáférhetetlenül. A rendszerváltozás óta ezeket 
elvben bárki megtekintheti, de mivel csak ez a pár páldány van belőlük, amelyek csupán 
bizonyos könyvtárakban tekinthetőek meg, és csupán a védelmüket célzó megszoritásokkal, 
így gyakorlatilag továbbra is lehetetlen azok szélesebbkörű használata úgy a kutatók, mint az 
átlagemberek számára. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kommunista szellem további hatására 
szinte lehetetlen anyagi segítséget kapni csendőr témával kapcsolatos kutatásra. S végül, a 
csendőrséget rehabilitáló törvény ellenére az állam semmi lépést nem tett a csendőrség ezen 
legfontosabb ténybeli anyagának digitalizálására, amellyel az a köz számára elérhetővé válna. 
  



Ezen helyzet orvoslásáról beszélgettünk Dr. Parádi Józseffel, a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-Történeti Tudományos Társaság elnökével. Az évi konferenciáikon 
előadott csendőrségi témával kapcsolatos tudományos dolgozatok már egy ideje a honlapunkon 
át elérhetőek a Rendvédelem-Történeti Füzetek cím alatt. Dr. Parádi már szintén  megosztotta 
honlapunkkal az általa összeállított és digitalizált törvény-gyűjteményt, amelyek a 
csendőrségre vonatkoztak s melyek már egy ideje megtalálhatóak a honlapon a “Könyvtár”-
ban, Törvények cím alatt. Dr. Parádi indítványozására ezután elindultunk a Rendeletek 
közférhetővé tételének útján. A honlapon már olvashatók és a keresővel tanulmányozhatók az 
évi Csendőrségi Közlönyökben megjelent Rendeletek mutatói (index), amelyeket odaadó 
munkával Dobai Miklós szkennelt be számunkra. Hűséges munkájáért ezúton is hálás 
köszönetünket fejezzük ki. Ő vállalta a további anyag beszkennelését is; ezt a további anyagot 
viszont először valakinek azon bizonyos könyvtárakban oldalanként le kell másolnia, amely 
igen időigényes és költséges feladat lesz, tekintve, hogy több mint ezer oldalnyi anyagról van 
szó. Mivel a Rendeletek közzé tételének roppant nagy jelentősége van a csendőrséggel 
kapcsolatos tiszteletre méltó igazság feltárásában, az MKCsBK nevében elvállaltam ezen 
munka anyagi támogatását, hálás szívvel mindazok iránt, akik otthon viszont hajlandóak ezt 
munkát effectíve elvégezni. A Rendeletek így az egész világon mindenki számára elérhetővé 
lesznek, lehetővé téve a csendőrséggel kapcsolatos szélesebbkörű kutatást és a még ma is a 
media, TV, rádió és internet útján bőségesen folyó rágalom-áradat megcáfolását és elnémítását. 
Hálát adunk Istennek az igazság megismertetésének ezen lehetőségéért. 

 

A honlap tovább gazdagodott anyagban és népszerűségben. A Képtárban már több mint 
1400 kép van 26 kategóriába rendszerezve. Több mint 17 ezer látogatója volt a honlapnak az 
elmúlt három évben, s ezeknek háromnegyede első alkalmi látogató volt. A honlapon át szinte 
hetente kapok levelet, amelyben a csendőrségről, vagy bizonyos volt csendőrökről kérnek 
információt, vagy egyszerűen csak kifejezik örömüket és köszönetüket a honlapot illetően. 
 

Örvendetes híreket osztott meg velem Ságvári Pál is, a Magyar Csendőr Bajtársi 
Egyesület (MCSBE) elnöke. Az otthon már hat éve működő Egyesület (mely szintén 
képviselve van a honlapunkon a Magyar Csendőr Híradó cím alatt) nemes célkitűzései  
érdekében az ország területén törvényes keretek között tiszteletbeli csendőrőrsök hálózatát 
építette ki. Céljuk kettős: a m. kir. csendőrség hagyományainak sokoldalú ápolása mellett a 
rendőri szervekkel együttműködve részt vállalnak bűnmegelőzési, közrend- és katasztrófa-
védelmi feladatok ellátásában, a közbiztonság általános leromlása miatt a helyi önkormányzat 
felkérésére. A tiszteletbeli csendőrőrsök állománya szolgálatukat önként, pénzbeli 
ellenszolgáltatás nélkül, a MCSBE irányítása alatt, a részükre kiadott Működési Szabályzat 
előírásai szerint látják el.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

v. Viczián Béla, m.kir. csendőr hadnagy, hosszú szenvedés 
után 2008. december 1.-én 86 éves korában rátért a Hadak 
Útjára. A Honvéd Ludovika Akadémián avatták csendőr 
hadnaggyá, 1944-ben. Avatás után a Galántai Csendőr 
Zászlóalj aknavetö századához vezényelték. A háború után az 
Egyesült Államokba emigrált. Itt részt vett a MKCsBK 
munkájában és éveken át annak Központi Vezetöje is volt. A 
messzeségből is híven, becsülettel és vitézül szolgálta 
szeretett hazáját. Halálával nagy űrt hagyott maga után. 
Nyugodjék békében, Urunk kegyelmében. Az MKCsBK, 
MCSBE, a bajtársak és csendőr barátok nevében szalagos 
koszorút és részvétnyilvánitást küldtünk a családnak  

 
 



Szomorúan vettük hírét több más volt csendőrünk elhúnytának is: Molnár Andor 
főhadnagy (Zalaegerszeg), Utcás Mihály százados (Adeli, Ausztralia, december 10-én) és 
Mátyás J.K. László (július 18-án). Emléküket kegyelettel őrizzük. 
 

 Nemrégiben hallottam egy volt csendőrről, akit családja csendőr egyenruhájában 
temetett el. Habár érzelmileg érthető ez a szeretetből és tiszteletből fakadó gesztus, mégis 
szomorúsággal töltött el a hír. A második világháború után a kommunizmus évei alatt otthon 
csak üldöztetés veszélye árán őrizhettek meg bármi csendőr tárgyat, képet, iratot; a menekültek 
pedig csak korlátozott menyiségű anyagot tudtak magukkal hozni, ezért igen kevés maradt fenn 
azok közül. Keresztény hitünk szerint tudjuk, hogy halálunkkor lelkünk Istenhez jut, s a 
koporsóban elhelyezett tárgyak nem szolgálnak semmi haszonnal az elhúnyt részére. 
Ugyanakkor az élők számára igen fontos, hogy nemzetünk ereklyéit, amelyhez a dicső 
csendőrmúlt tárgyai is hozzátartoznak, a jövő generációk számára megőrizzük, megbecsüljük. 
Ezért ezúton is kérjük e levél olvasóit, hogy amennyiben módjukban áll, járuljanak hozzá a 
csendőrséggel kapcsolatosan még fennmaradt tárgyak, fényképek, iratok, könyvek megfelelő 
megőrzéséhez. Ezzel kapcsolatos kérdésekben (szállítás, elhelyezés) is szívesen adok további 
információt. 
 

 Hálásan köszönöm az MKCsBK nevében az újabb anyagi támogatásokat: 
Fővédnökök: v. baranchi Tamáska Endre és neje, Döme Károly, Szabó Gyula, v. Kőrössy  

Zoltán  és neje  
Védnökök:  Dr. Honos Ervin, von Panajott Rudolf, Dr. André László és neje 
Támogatók: Spisák Ferenc, Kostka Ilona 

  

Újra kérem olvasóinkat és barátainkat, hogy bármely hírt továbbítsanak felém, amely a 
csendőr-üggyel, csendőrséggel, vagy csendőrökkel kapcsolatos. 

 

Azt is kérném, hogy értesítsenek ha eddig még nem tették volna meg, ha továbbra is 
igényt tartanak e körlevelekre, valamint ha a Körlevelet a jövőben email útján szeretnék 
kapni postázott nyomtatott példány helyett, vagy ha arra angol nyelven tartanak igényt, vagy 
ha a borítékon levő címzés hibás, vagy ha bármilyen más kérésük, megjegyzésük lenne. 

 

Mindannyiuknak kegyelemteljes és békés újesztendőt kívánok, baráti és bajtársi 
tisztelettel,  
 
 
 
 
 

v. Kőrössy Zoltán  
Központi Vezető 

 
 
 
 


