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Kedves Bajtársak és kedves Barátaink!                 MKCsBK Körlevél #10, 2010. április  
 

Hatvanöt évvel ezelőtt a törvényesen létrehozott csendőrséget jogtalanul egy rendelettel 
megszüntették és mind a mai napig hazugságokkal, túlzásokkal, ferdítésekkel és a tények 
elhallgatásával táplált gyűlöletet fröcskölve beszélnek róla a sajtóban, TV-ben, rádióban, 
könyvekben, cikkekben. Mivel a csendőrség a két világháború között a kommunista mozgalom 
fő ellensége volt, a kommunista és liberális szocialista érzelműek heves gyűlölettel viseltetnek 
még ma is iránta, amelyhez a csendőrségnek a zsidó deportálásokban való részvétele csupán 
kézenfekvő ürügy volt és marad a számukra. Az MKCsBK mai fő feladata a csendőrséggel 
kapcsolatos történelmi igazság feltárása és ezáltal a nagyon is megérdemelt becsületük 
visszaállítása. Bármennyire is támadnak hazugságaikkal és túlzásaikkal a liberálisok, helyt kell 
állnunk és ki kell tartanunk, híven, becsülettel és vitézül, a csendőrök jelszava szerint. 
 

Isten kegyelméből megünnepelhettük a csendőrség létrehozásának 129-ik évfordulóját 
a floridai Veniceben, a Petőfi klub vendéglátásában. Ők biztosították a helyet, a technikai 
felszerelést és a megemlékezésünket követő finom magyar ebédet, amiért hálásak vagyunk. A 
húsz résztvevő között üdvözölhettük a világ legidősebb csendőrtisztjét, barancsi v. Tamáska 
Endrét, valamint Döme Károly csendőr hadnagyot, Szabó Gyula csendőr őrmestert és három 
csendőr feleséget: Tamáskané Ilonát, Kissné Ruthot és Tarnóyné Évát.  
 

Megemlékezésünket d.e. 10 
órakor kezdtük imádsággal, a magyar 
himnusz, a God bless America c. 
ének, valamint a csendőrinduló 
eléneklésével, majd v. Tamáska Endre 
röviden méltatta a csendőrség 
testületét. Ezután minden jelenlévőnek 
kiosztottunk egy emlék-kitűzőt, 
melyet a kanadai tiszteletbeli csendőr 
Czink Péter készített az alkalomra.    

 

Szabó Gyula a Trianoni 
szerződés gyászos következményeiről 
tartott előadást, majd Szalay Gyula 
tiszteletbeli csendőr beszélt a 
magyarországi siralmas közbiztonsági 

Balról jobbra a floridai Veniceben megtartott  csendőrnapi 
megemlékezés megnyitóján: Szabó Gyula, Döme Károly, 

barancsi v. Tamáska Endre és Kőrössy Zoltán 



viszonyokról, melynek megoldására egy csendőrség mintájára szervezett, de a mai 
körülmények és múltbeli tanulságok szerint módosított testület lenne a legalkalmasabb (a 
névtől függetlenül). 

 

Zsigmond István tiszteletbeli csendőr felolvasta azok leveleit, akik testben nem, de 
lélekben velünk voltak: Domokos Sándor csendőr főhadnagy, Dr. Tóth Gergely tiszteletbeli 
csendőr, Ságvári Pál, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöke és Borbás Károly, a Magyar 
Harcosok Bajtársi Közösségének elnöke leveleit; majd én közvetítettem Dr. André László 
csendőr százados, Molnár István csendőr százados, Dr. Parádi József (a Szemere Bertalan 
Rendvédelmi-történeti Tudományos Társaság elnöke) és Hertelendy József tiszteletbeli 
csendőr üdvözleteit, minekutána évi jelentésemre tértem. 
 

Beszámoltam tavaly szeptemberi magyarországi utamról, és a csendőrökkel, egy 
csendőrözveggyel, csendőrbarátokkal és a csendőrséget támogató szervezetek vezetőivel való 
találkozásaimról, a Vagabund által kiadott könyvvel kapcsolatos kellemetlenségekről és a Tatai 
Csendőriskola épülete egy részének megvásárlási lehetőségéről egy jövendő csendőrmúzeum 
céljára.  
 

Ezt követően feleségem részletesen ismertette a honlapot, vászonra kivetítve, melyet a 
jelenlevők közül csupán négyen láttak eddig, tekintve, hogy az idősebb generációnak idegen a 
számítógép használata. Bemutatta, hogy a csendőrséggel kapcsolatos anyagnak az interneten át 
való nyilvánosságra hozatala a mai egyetlen járható útja annak, hogy a világ a csendőrséggel 
kapcsolatos tényeket elsődleges forrásokból megismerhesse, tekintettel arra, hogy a fél 
évszázados kommunista üldözés miatt az eredeti anyag csak egytől-néhány példányban és több 
könyvtár közt szétszórva, illetve magán gyűjteményekben található meg csupán, így az az 
átlagemberek számára gyakorlatilag hozzáférhetetlen. Ezt igen meggyőzően mutatta be azáltal, 
hogy egy egyetlen otthoni könyvtárban meglevő eredeti Közlöny bizonyos oldalát (rajta egy 
Rendelettel) vetítette ki a honlapról, amelyet a ma élő emberek közül nagyon kevés látott eddig 
saját szemével, de most már bárki bármikor megtekintheti, s méghozzá nem csak ezt, hanem az 
összes többi – többezernyi – Rendeletet is. Emiatt az MKCsBK elsődleges céljává tettük, a 
jelenlevők egydöntetű egyetértésével, hogy a Törvények és Rendeletek digitalizálását követően 
a csendőrség által kiadott ill. a csendőrséggel foglalkozó eredeti könyveket tesszük majd 
közkinccsé a honlapon át. Ez a kb. 130-140 könyvből álló anyag fel van sorolva a honlap 
“Könyvtárában” a Bibliográfia címszó alatt. Minden tagunkat felkérem, hogy ezt a listát 
tekintse meg, és ha valakinek tulajdonában áll ezeken kívül ilyen jellegű könyv, kérjük tudassa 
velünk, hogy a jövő számára azt átmenthessük. Jelenleg öt könyv és három teljesévi 
Csendőrségi Lapok olvashatóak (és tölthetők le) a honlapon át. A magyar csendőrség-kutató 
történészek elismerését is kiváltottuk, mivel a csendőrség az első és jelenleg egyetlen magyar 
rendvédelmi testület, melynek teljes törvény- és rendelet anyaga hamarosan szerepel majd az 
interneten. Képanyagunk is 1500 fölé emelkedett. Valószínűleg a honlap kibővült anyagának 
köszönhető, hogy a honlap látogatottsága az addigi havi kb. 50-ről több mint ezerre nőtt.  

 

Évi jelentésem végeztével megbeszéltük a felmerült kérdéseket és azt az eshetőséget, 
hogy a jövőben én nem lennék jelen a Venice-beli megemlékezéseken, tekintettel az ezzel 
kapcsolatos nagy kiadásra, amit bölcsebben tudnánk használni a digitalizációs munkálatok 
előmozdítására (ami évente kb. 3000 dolláros kiadást jelent). De a régi parancsnak megfelelően 
a csendőr napi megemlékezéseket meg kell tartani mindaddig, amig csak két csendőr is él. 
Ezért, bár személyesen nem leszek jelen, de a csendőrbarátokat és tiszteletbeli csendőröket 
buzdítom arra, hogy minden év Csendőr Napján jöjjenek össze egy kis megemlékezésre, 
meglátogatva vagy uzsonnával vagy vacsorával megvendégelve a még köztük élő csendőröket 
(és nemcsak Venice-ben, de a világ minden más táján is). A Venice-beli Petőfi Klub továbbra 



is megtartja majd évi csendőrnapi vacsoráját, amelyen csendőrnapi beszéd helyett esetleg 
csendőrségi képek vetítése kíséretében lejátszhatnák csendőrszázados édesapám csendőrnapi 
beszédét, amely a clevelandi rádióban 1956. februárjában hangzott el. A beszéd és a képek a 
honlapról letölthetőek, így más csoportok is felhasználhatják csendőrnapi megemlékezésükhöz. 
 

Befejezésül Zsigmond István felolvasott egy Ismeretlen front című novellát Dienes 
Andor tollából, a honlapon is megtalálható könyvből (azonos címmel). Az elbeszélés ízesen 
szemlélteti a régi gyűlölt, szívtelen és hatástalan pandúrok és az egészen más jellegű m. kir. 
csendőrök közti különbséget.  
 

A nap végén a Petőfi Klub évi csendőrnapi vacsoráján vettünk részt, amelyen 
köszönetet mondtam vendéglátóinknak és lejátszottuk édesapám fentemlített beszédét, amelyet 
a vacsorán jelenlevő 200-nyi résztvevő néma csendben, megilletődve hallgatott, miközben a 
vetítővászonra csendőrképeket vetítettünk.  
 

A Csendőr Nap óta nyilvánvaló lett, hogy a Vagabund Kiadót kezdeti hajlandósága 
ellenére sem érdekli Dr. Parádi József történelmileg hiteles, tudományos igényű munkájának 
kiadása a m. kir. csendőrségről a Potó-Lévai hirhedten hazug propaganda munka második 
kiadása helyett. Reméljük, hogy Dr. Parádi műve egy hitelesebb kiadót talál majd, s közben 
felkértük a Vagabung kiadót, hogy képeinket ne használják az újabb Potó-Lévai kiadásban és a 
belső borítón közöljék, hogy “Kőrössy Zoltán a könyvvel való egyet-nemértése miatt 
visszavonta a honlapjukon (www.csendor.com) feltüntetett képek használati engedélyét.”  
 

Nagy örömmel vettük kézhez a Haditudósító folyóirat szerkesztésében készült szép és 
tartalmas csendőr naptárt, mely sok képet, információt, rövid történeteket és verseket is 
tartalmaz. Továbbá gratulálunk a Rubicon történelmi folyóirat szerkesztőinek és Dr. Szakály 
Sándornak, a csendőrségnek szentelt januári szám vendégszerkesztőjének nívós munkájukért 
(http://www.rubicon.hu/). Örömfakasztó, hogy ilyen jellegű munka is megjelenhet már 
Magyarországon, ami még a nem oly rég múltban elképzelhetetlen volt. A sok tárgyilagos és 
jól megalapozott cikk között egyedül a holokauszttal foglalkozó cikk ragadtatja el magát a 
kommunista propaganda visszhangjaként ható szubjektiv elfogultságból táplálkozó, s annak 
hangot adó túlzásokkal és megalapozatlan általánosításokkal.  
 

Mivel kiadásaink jelentősek a digitizációs munkálatokkal kacsolatosan, hálásan 
nyugtázzuk mindazok segítségét, akik terheink hordozásában adományaikkal melletünk állnak: 
Fővédnökök: Döme Károly, Charles Bartha, Bruce Kirkaldy, Tokay László, Szabó Gyula, 
Zsigmond István, Tamáska Endre, Juhász Imre, Tarnóyné Éva, a Petőfi Klub, Clementis 
Záhony és Kőrössy Zoltán. 
Védnökök: Kissné Ruth, Dr. André László, Szilágyi Béla és Géczy Mihály. 
Támogatók: Szick Frank, Szilágyi László és Subosics Károly.  
 

Továbbra is kérem, közöljenek velem minden hírt, amely Közösségünk tagjait érinti, 
vagy érdekelheti. 
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