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 Kedves Bajtársak és kedves Barátaink!                 MKCsBK Körlevél # 9, 2010. január  

 
 Remélem mindannyiuknak boldog karácsonya volt, amint drága Megváltó Urunk testet- 
öltését ünnepeltük. Egyben kívánok mindannyiuknak békés újesztendőt. 
 
 Ezévi csendőrnapi ünneplésünk tervei folyamatban vannak. Anyagi fedezet hiányában 
nem tudunk Magyarországról vendég előadókat meghívni, de csendőrnapi megemlékezésünket 
megtartjuk a hagyományok szerint a floridai Venice-ben, február 13-án délelőtt 10 órától a 
koradélutáni órákig és este részt veszünk az ünneplésnek helyet adó Petőfi Klub évi ú.n. 
csendőrnapi vacsoráján. Ha Isten segít, több csendőrünk is jelen lesz majd az őket méltató és 
tiszteletükre rendezett alkalmon, amelyen reméljük részt vesznek majd nemcsak a közelben 
lakó tagjaink és barátaink, de a távolabb lakók közül is sokan. Mindenkit szeretettel várunk. 
Néhány csendőrünk személyesen, vagy a távolság miatt írásban elküldve tart majd 
megemlékezést, s több tiszteletbeli csendőr is hozzájárul majd ünneplésünkhöz. Kérem 
csendőreinket, minél előbb küldjék el hozzám üzenetüket, megemlékezésüket, hogy azokat 
majd a csendőrnapi ünnepen felolvashassuk. A pontos hely és időpont és az esetleges 
változásokról való híradás honlapunk Hírek rovatában található. 
 
  Sajnos, további fejleményről nem számolhatok be a tatai volt csendőriskola épületének 
még eredeti állapotában fennmaradt részének megvételét illetően. A magyarországi nehéz 
anyagi helyzet miatt az ingatlan piac is szenved és így a tulajdonosok pillanatnyilag nem 
hajlandók azt eladásra bocsátani. Reméljük, hogy az otthoni állapotok is javulnak majd az új 
évben s kedvezőbbé válnak az épületrész eladásához is. 
 
 Előző Körlevelemben beszámoltam a Vagabund kiadóval kapcsolatos kellemetlen 
helyzetről, miszerint kiadtak egy roppant elfogult, hamis propagandával teli csendőr-ellenes 
könyvet Potó-Lévai tollából, A Magyar királyi csendőrség története címmel, amelyhez 
honlapunk képeit használták. Nekünk ezért a könyv belső borítóján köszönetet is mondtak azt a 
látszatot keltve, hogy a könyv az egyetértésünkkel került kiadásra. Holott, mmint előzőleg 
megmagyaráztam, a képek rendelkezésükre bocsátását ahhoz a feltételhez kötöttem, hogy a 
könyv kéziratát nyomdába küldés előtt átnézhetem, hogy biztos lehessek benne, hogy nem egy 
csendőr-hírnév romboló könyvről van szó. Nos, a könyvet kiadták anélkül, hogy a kéziratot 
megtekinthettük és annak megfelelően intézkedhettünk volna. A szerkesztő utólag 
elnézésünket kérte, s „kárpótlásul” felajánlotta, hogy a februárra tervezett következő kiadásba 
betehetünk egy 20 oldalnyi anyagot arról, hogy „mi hogyan látjuk a csendőrséget”. Mivel a 



könyv teljesen elfogadhatatlan, hazug rágalmakkal és ferdítésekkel teli mű, úgy döntöttünk, 
hogy azzal semmi közösséget nem vállalhatunk. A bajtársakkal és csendőr-barátokkal 
átbeszélve az ügyet, felvetődött, hogy Dr. Parádi József, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke honorárium nélkül hajlandó lenne átadni 
a kiadónak az általa évekkel ezelőtt írt kéziratát a magyar királyi csendőrségről, ha azt a kiadó 
a Potó-Lévai könyv második kiadása helyett hajlandó kiadni. A szerkesztő elfogadta az 
ajánlatot és Dr. Parádival a részletek kidolgozása céljából felvette a kapcsolatot. Dr. Parádi 
kéziratát egy csendőrtiszt bajtásunk már átnézte és helyénvalónak találta. Ha újabb akadály 
nem merül fel, a könyv februárban kerül kiadásra A magyar királyi csendőrség címen. Ezzel 
nemcsak azt érnénk el, hogy a csendőrségről egy valós könyv kerülne az emberek kezébe, 
hanem ugyanakkor azt is megakadályoznánk, hogy Potó-Lévai csendőr-gyűlöletet kelteni 
kívánó könyve ne kerüljön újabb kiadásra.   
 
 A csendőrséggel kapcsolatos Rendeletek honlapra való előkészítése a tervek szerint 
folyik. Az anyag két-harmada, a Csendőrségi Közlönyök és a Honvédségi Közlönyök 
feldolgozása már megtörtént, s ha Isten segít, e Körlevél kézbevételekor már a honlapon 
található lesz (a Könyvtár rész Jogszabályok Archívumában). A honlapot is fenntartó 
legidősebb fiunk révén az anyag már számítógépen van és annak szavankénti kutathatóvá tétele 
folyik (a régi stílusban íródott szöveg bizonyos korlátozást jelentő keretei között). A 
Rendeletek teljes digitalizálása előreláthatólag 2010 második felére készül el, felbecsülhetetlen 
anyagot nyújtva majd a csendőrség valós mibenlétét megismerni kívánó egyének és kutatók 
számára. Mellesleg a honlapunk látogatottsága elérte a 30 ezret! Ennyiszer lett megtekintve 
2006. nyara óta, amióta látogatottságát számon tartjuk. 
 
 Szeptemberi magyarországi látogatásom során 
volt alkalmam találkozni Kossuth László, volt csendőr 
százados özvegyével és fiával. Kossuth László 
édesapám jó barátja volt; együtt avatták őket 
csendőrtisztté 1939-ben. Amíg élt, minden 
magyarországi utam alkalmával meglátogattam és 
élvezettel hallgattam elbeszéléseit a múlt emlékeiről. 
Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy özvegye felajánlotta 
múzeumom számára Laci bátyám csendőr kisattiláját, 
mely igen megviselt állapotában is ritkasága folytán 
nagy érték a jövő számára. Mindig nagy öröm, ha a még 
meglevő kevés csendőr relikviák közül bármi is 
átmentődik az utódok részére. 
  
 Isten iránti hálával számolok be egy minket ért 
másik nagy örömről. Legifjabb fiunk, László, 
tiszteletbeli csendőr, a honlap készítője és technikai 
szerkesztője elvégezte Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem 
című művének első teljes angol fordítását. László alma 
matere, a Catholic University of America nyomdája vállalta kiadását, amelyet Dr. Várdy Béla 
Steven és Dr. Gömöry György professzorok történelmi és irodalmi bevezetői és lábjegyzetei 
tesznek majd hasznossá középkori irodalmat illetve történelmet oktató egyetemek részére. 
Hazánk ezen irodalmi gyöngyszeme az egész világon így ismertté válhat és a magyarul nem 
tudó de a magyart szerető emberek számára elérhetővé lesz. A könyv előreláthatólag 1911. 
elejére kerül ki a nyomdából. 

Bill Csatary festménye 
Kossuth László csendőrfőhadnagyról 

(későbbi csendőr százados) 



  
 Hálásan nyugtázom és köszönetemet fejezem ki a Közösségünknek küldött 
adományokért. 2009. elején 1410 dollárral indultunk. Az adományokból való bevételünk az év 
folyamán 2480 dollár volt, kiadásaink pedig 7370 dollárra rúgtak, melynek zöme a Rendeletek 
számítógépre való feldolgozásából és a Körlevelek nyomtatásából és postázásából eredt (a 
különbséget családunk fedezte). Az adómentes adományokat kézhezvételük után azonnal 
nyugtázzuk. 
 
Fővédnökök: Peterdy Mike; v. Kőrössy Zoltán 
Védnökök:  — 
Támogatók: Eszes Mátyás; Kostka Ilona 
  
 Szomorú kötelességem hírül adni újabb veszteségeinket: Rodnai László csendőr 
főhadnagy (Budapest), Mészöly György csendőr hadnagy (Australia), Fráter János csendőr 
főhadnagy felesége, Márta, valamint MkCsBk tagunk, Dr. Zachar József (Hungary) eltávozását 
sorainkból. Családjaiknak mély részvétünket tolmácsolom az MKCsBK nevében. 
 
 Újfennen kérem, közöljenek velünk minden hírt, amely Közösségünk tagjait érinti, 
vagy érdekelné. 
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