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Mindenkinek vannak példaképei a múltból vagy a jelenből, akiket csodál és akikre 
felnéz. Az én hős példaképeim a csendőrök, akik közül némelyeket még magunk között 
tisztelhetünk, bár legtöbbjük már eltávozott közülünk. A februári csendőrkonferencián, 
amelyet a hagyomány szerint a floridai Veniceben tartottunk, alkalmunk volt egy kis időt 
tölteni ezen példaképeimmel és együtt ünnepelni velük a Csendőrnapot, a csendőrség 
megalapításának 128. évfordulóját. Isten ajándékaként velük együtt emlékeztünk a testület 
dicső múltjára és annak tagjaira, akik mindhalálig rendíthetetlen odaadással szolgálták 
hazánkat.    

 
Ünneplésünknek ismét a Petőfi Klub adott helyet a Magyar Házban, nagy 

vendégszeretettel és finom magyar ételekkel. A több mint 25 résztvevő között boldogan 
üdvözölhettünk három csendőrt, v. barancsi Tamáska Endre csendőr századost, Döme Károly 
csendőr hadnagyot és Szabó Gyula csendőr őrmestert. Nagy örömünkre v. Kiss Gábor csendőr 
főhadnagy volt központi vezető özvegye is eljött közénk, kora és gyenge egészségi állapota 
ellenére.  
 

Magyarországról a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület (MCSBE) három tb. csendőr 
vendégelőadóval gazdagította együttlétünket. Dr. Francsics Ottó ny. r. ezredes, Dr. Gulyás 
István, valamint Hájas László közvetítették az Egyesület elnökének, Ságvári Pál ny. 
alezredesnek az üdvözletét a jelenlevők részére, majd átadták az MCSBE kitüntetését Szabó 
Gyulának, az MCSBE kitüntető okleveleit v. Tamáska Endrének, Döme Károlynak, Szabó 
Gyulának, Zsigmond Istvánnak, Juhász Imrének, Szalay Gyulának és a betegség miatt 
távollévő Tar Józsefnek, Dr. Honos Ervinnek és v. Bánkúti Gézának, valamint egy általuk 
készíttetett MKCsBK feliratú kitűzőt minden jelenlevőnek. Minden résztvevőnek kiosztottunk 
egy konferenciai emlék kitűzőt is, Czink Péter kanadai tb. csendőr ajándékát, amelyet 
sajátkezűleg készített csendőrnapi ünnepünkre. Ezúton is szivélyesen megköszönjük 
ajándékaikat.  
 

v. Tamáska Endre előadásában visszaemlékezett a német megszálló csapatok általi 
elfogatásukról, amely majdnem az életébe került. Szabó Gyula az otthoni szomorú politikai és 
közbiztonsági helyzetről számolt be és megosztotta velünk megható hazafias versét. 
 
 



Dr. Francsics Ottó az MCSBE magyarországi tevékenységét ecsetelte. Fő céljuk a 
csendőr hagyományok ápolása, melynek keretében a közelmúltban alkalom nyíllott számukra 
országszerte csendőrőrsök létrehozására. Ezek az MCSBE vezetése alatt, annak jogszabályai 
szerint és önkéntesen működnek. A napjainkban igen nagy gondot okozó leromlott 
közbiztonsági helyzet miatt egyre több helyen az őrsök a helyi közrendészettel karöltve a 
közbiztonság védelmében is részt vesznek. Dr. Gulyás István az egykori csendőrőrsök 
mindennapi életéről tartott színes előadást, majd Hájas László a tarnamérai csendőr/rendőr 
múzeum történetét ismertette: Dr. Gulyás István, a múzeum fő alapítója jelentős mennyiségű 
anyagot állított ott ki a 90-es években, részben a kanadai csendőrmúzeum hazaszállított 
anyagából. Amikor a múzeumot a hatóságok 2002-ben átvették, a csendőranyag nagy része 
tárolásba került, s jelenleg a múzeum főleg nemzetközi rendőrmúzeumként szolgál. Dr. Gulyás 
István többedmagával a még tulajdonukban maradt kisebb rendőr/csendőr anyaggal saját 
erőből vándorkiállítást szervezett, amelyet az arra igényt tartó városokban mutatnak be, 
meglehetős sikerrel; már több mint 200,000 látogatója volt kiállításaiknak. 
 

Szalay Gyula a Magyar Királyi Csendőrség kiváló szervezettségéről és a világon máig 
is egyedülálló bűnügy-megoldó hatásosságáról beszélt, kiemelve a csendőrség hazafias és 
erkölcsi felelősségtudattal párosult fegyelmét. Zsigmond István és én felolvastuk azoknak a 
leveleit, üzeneteit, akik személyesen nem lehettek jelen köztünk, de lélekben velünk voltak: 
Dr. Andre László csendőr százados, Domokos Sándor csendőr főhadnagy, Hertelendy József 
tb. csendőr, Molnár István csendőr százados, Tokay László tb. csendőr és Dr. Tóth Gergely tb. 
csendőr üzeneteit.  
 

v. Tamáska Endre ünnepélyesen átadta nekem László Rudolph adományát, egy 
ismeretlen csendőr által csendőrfej formában faragott 35 cm hosszú pipát a csendőr múzeum 
részére.  
 

A délelőtti program végén bemutattam a honlapot, a számítógépről nagy vetítővászonra 
kivetítve. Több jelenlevő most először látta azt, mivel nincs számítógép hozzáférhetőségük. Az 
ebéd alatt pedig folyamatosan vetítettük a honlap képanyagát, amelyet némelyek még az 
étkezésről is megfeledkezve figyeltek feszes érdeklődéssel.  
 

A nap folyamán a résztvevők megtekinthették a kiállított 
jelentős nagyságú csendőr anyagot, melyet Maryland-ből hoztam 
magammal. Ezenkívül ingyen vehettek a Hertelendy József által 
küldött Bajtársi Levelekből, valamint vásárolhattak csendőr 
matricákat és a nemrégiben Döme Károly segítségével újra 
készíttetett, a  mellékelt képen látható eredeti mintájú hivatalos 
MKCsBK kitűzőket is (ezek a honlapon keresztül továbbra is 
kaphatóak; áruk $3.50, plusz postaköltség).  
 

Az előadások sorát központi vezetői beszámolóm zárta le, melynek fő témája az a 
nagyméretű, immár lendülettel folyó munka volt, amelyet a Szemere Bertalan Rendvédelem-
történeti Tudományos Társasággal együttműködve végzünk a honlap jelentős kibővítésére és 
hasznosabbá tételére. Ez ugyan lényeges anyagi befektetést igényel, de egyszer s mindekorra 
biztosítja majd a csendőrség múltjának kutatásához elengedhetetlenül szükséges anyag 
elérhetőségét az egész világon, a csendőrséget szabályozó Rendeletek honlapra tételével 
(melyek jelenleg csak néhány példányban, 2-3 könyvtárban és korlátolt körülmények között 
tekinthetőek meg). A honlap elterjedt használatának demonstrálására levetítettünk egy 9 és fél 



perces filmet, amit egy számunkra addig ismeretlen egyén, Hernády Judit állított össze a 
honlapon szereplő képanyagból és az ugyancsak ott szereplő csendőrnapi beszédből, melyet 
édesapám, Dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados mondott 1956-ban a clevelandi rádióban. 

 
A konferenciát kérdések, válaszok és hozzászólások után délután 4 óra körül zártuk. 

Este a vendéglátó Petőfi Klub szervezésében került sor az évi bállal egybekötött  ú.n. 
csendőrvacsorára, melynek kezdetén megköszöntem a Petőfi Klub vendégszeretetét és v. 
barancsi Tamáska Endre pedig röviden ismertette a csendőrség történetét. 

 
Ezúton is újra szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik bármely módon 

hozzájárultak a Konferencia sikeréhez. 
  

Szeretném kérni kedves tagjaink segítségét a honlap anyagát illetően. Nemrégiben a 
honlap képtárában az “Egyének” cím alatt feltüntetett csendőrképeket két részre osztottuk. Az 
egyikben ismert személyek képei tekinthetők meg, a másikban pedig olyan csendőrök képei, 
akiknek személyazonosságát nem ismerjük. Ha valakit azok közül felismernének, legyenek 
szívesek tudatni velem, hogy neveiket feltüntetve az “ismert személyek” csoportjába 
áthelyezhessem azokat.  
  

Hálás köszönetünket fejezem ki az MKCsBK nevében az újabb anyagi támogatásokért: 
Fővédnökök: Tar Sándor, Tokay László, Beöthy Kálmán , v. barancsi.Tamáska Endre, Dr. 
Honos Ervin, v. Kőrössy Zoltán, Szabó Gyula. 
Védnökök: Temesy László, Domokos Sándor, Géczy Mihály, Ruth Kiss, Döme Károly, 
Zsigmond István, Záhonyi Clements 
Támogatók: Horváth Clara, Subosics Károly, Juhász Imre 
(Ha csekket küldenek az MKCsBK részére, kérem azt az én nevemre kiállítani a “memo” 
részbe írt “MKCsBK” megjelöléssel. Az adományok adómentesek és azokról elismervényt 
küldünk). 

 
Most jutott tudomásunkra, hogy Máté György csendőrszázados 2004. február 23-án 

Budapesten elhúnyt. Családjának mély részvétünket küldjük.  
 

Mint mindig, továbbra is kérjük és várjuk értesítéseiket bármely hírrel kapcsolatosan, 
amely a csendőröket és csendőr barátokat érinti vagy érdekelné.  

 

Áldott ünnepeket kívánok Mindannyiuknak, amint megváltó Urunk feltámadására 
emlékezünk. Baráti és bajtársi tisztelettel,  

  
 

 
 
 

v. Kőrössy Zoltán 
Központi Vezető 

 
 


