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Dr. Rektor Béla csendőrszázados, a csendőrségről a háború óta írt egyik legfontosabb 
könyv szerzője (A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története, amelynek néhány 
példánya Molnár István adomány révén még kapható rajtunk keresztül és a honlapon át is 
olvasható), egy 1982-ben hozzám írott levelében kifejtette azt az álmát, hogy egy központot, 
egy ú.n. Magyar Csendőrségi Kutató Intézetet kellene létrehozni, amelynek feladatait a 
következőkben foglalta össze: 
 
1. A magyar és külföldi csendőrségek és rendőrségek tanulmányozása, módszereik 
összehasolítása céljából. 
2. Csendőr könyvtár létesítése, ahol a m. kir. csendőrségi szakkönyvek elérhetőek 
lennének, más oszágbeli csendőrségi és rendőrségi szakkönyvekkel együtt. 
3. Csendőr múzeum és levéltár létesítése. 
4. Egy kis könyvnyomda működtetése a csendőr és rendőrtárgyú könyvek kiadására. 
5. „Pénzügyi osztály” gondoskodna az anyagiak előteremtéséről. 
 

Ha ez az álom nem is vált valósággá ebben a formában, úgy gondolom, hogy a 
honlapunk nemcsak betölti, de bizonyos szempontból túl is szárnyalja Béla bátyám azon álmát, 
hogy a m. kir. csendőrséggel kapcsolatos irodalom és dokumentumok (könyvek, eredeti iratok 
és tárgyak) bárki számára megtekinthetőek és elérhetőek legyenek. A törvények és rendeletek 
már teljességükben, a könyvek pedig egyre nagyobb számban olvashatóak az elektronikus 
könyvtárunkban, illetve ott tanulmányozhatók és onnan letölthetők vagy kinyomtathatók. S 
nemcsak írott dokumentumokat, de tárgyak és személyek képeit is százával találja ott az 
érdeklődő. És ez a “könyvtár” nincs bizonyos földrajzi helyhez kötve, hanem a világ minden 
részéről könnyen elérhető ahol csak internetes összeköttetés van.   
 

A csendőrségi anyag az elmúlt 60 év üldözése miatt már csak igen kis számban és a köz 
számára igen nehezen vagy egyáltalán nem elérhető helyeken létezik csupán, s a könyveket az 
idő vasfoga törékennyé, másológépbe helyezésre alkalmatlanná tette. Dr. Parádi József így 
becsülte fel a helyzetet: „Ugy látom, hogy a digitalizáció révén a 24. óra végén sikerül 
megmenteni az utókor számára a testület történetének iratemlékeit, ráadásul olyan formában, 



hogy ahhoz minden érdeklődő szabadon hozzáférhet. Ezzel lerombolásra kerül az a 
magyarországi láthatatlan ‘berlini fal’ amellyel a témakört bizonyos körök körülvették.” Ha 
ezelőtt valakinek meg kívántuk volna mutatni, milyen is volt valójában a csendőrség, csupán 
néhány tudományos szintű mai anyagon kívül nem volt lehetőség arra, hogy egy ilyen témájú 
eredeti könyvet adjunk a kezébe. Most viszont már mindenkit a megfelelő forráshoz tudunk 
utalni, s ezen túl a kommunista propagandának még ma is elhangzó vádjait végre objektív 
anyaggal cáfolhatjuk meg. 
 

A mintegy 260 különféle m. kir. csendőrségi 
könyvnek, amelyről tudomásunk van, valószínűleg kb. 
háromnegyede még valahol lézetik, s abból közel 100 
könyv van a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
birtokában. Mivel a Múzeum igazgatósága is úgy látja, 
hogy eljött az ideje annak, hogy a testület objektív, 
politikai fennhangoktól mentes kiértékelése 
megtörténjen, engedélyüket adták a birtokukban lévő 
anyag lefényképezésére, és ezáltal ahhoz nemcsak a 
honlapunkon át juthatnak majd hozzá az érdeklődők, de 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtárának 
számítógépein is, megkönnyítve a jövőbeli kutatást. 
 

A   Hadtörténeti Intézet és Múzeum is 

nagymértékben károsodott azáltal, hogy az elmúlt fél 
évszázadban a politikai helyzet miatt nemcsak a 
csendőr, de a más jellegű katonai anyag nagyrésze is 
elpusztult Magyarországon, vagy külföldre került az oda kényszerültek birtokában. A 
kivándoroltak utódainak sok esetben már nem sokat jelent a rájuk öröklődött anyag és így 
könnyen fennáll a lehetősége annak, hogy azok a „régi lomok” kidobásra kerülnek. Ezért 
nemcsak mi, de a Múzeum is kéri olvasóinkat, hogyha bármilyen katonai jellegű anyagról 
tudomásuk lenne, értesítsenek minket vagy a Múzeumot arról. A Múzeum felhívását a honlap 
Hírek rivatába is feltettük.  

 
A honlap roppant gyorsan növekszik anyagát és látogatottságát tekintve is. Eddig már 

közel 40 000 látogatója volt, több mint nyolcszáz csupán a múlt hónapban. Sok helyről kaptunk 
már pozitív visszajelzést a honlapot illetően. Otthoni történészek elismerésüket fejezték ki és 
rendőrök lelkesen fedezték fel ezt a számukra különösen sokatmondó forrást. El tudják 
képzelni, milyen változást jelentene, ha az otthoni rendőrök is átvennék a csendőrökre jellemző 
és tőlük megkövetelt jellemvonásokat, pl. a megvesztegethetetlenséget? Az már önmagában is 
javulást jelentene az otthoni viszonyokban. 

 
Dr. Rektor Béla bajtársunk merész álmának csupán az anyagi része nem mutatja a 

megvalósulás jelét: nemhogy nincs „pénzügyi osztályunk,” de még csak rendszeres anyagi 
támogatásunk sem. De Isten másként gondoskodott arról, hogy ez a csodás álom mégis valóra 
válhasson, mégpedig egy kis csoport önfeláldozó munkája révén, akik a maguk szaktehetsége 
szerint végzik az álom megvalósításának munkáját, mert őszintén hisznek annak 
szükségességében a csendőrök iránti tiszteletből és a haza jövője érdekében. Igy mondok hálás 

Dr Rektor Béla cc. 1942 
(egy csoportképből) 



köszönetet munkatársainknak: Kőrössy Zoltánnak, legidősebb fiamnak, aki a csendor.com név 
és a honlap interneten tartását és szükség szerinti bővítését végzi, valamint a másolás technikai 
oldalának tervezője és kivitelezője; Kőrössy Lászlónak, legifjabb fiamnak, aki a honlapot 
készítette és fenntartja; dr. Parádi Józsefnek, a Szemere Bertalan  Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság elnökének, a bibliográfia összeállításáért, a digitalizáció 
otthoni megszervezéséért és sokirányú szakmai segítségéért; Mag. Simon Nándornak 
megbízható és pontos munkájáért az anyag könyvtárakban való felkutatásában és 
lemásolásában; a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetőinek munkánk támogatásáért 
és a könyvmásolás engedélyezéséért; és feleségemnek, aki az otthonról érkező másolt anyagot 
digitalizálja, rendezi és a honlapra felteszi. 

 
Ha eddig nem tekintették volna meg a honlap Könyvtárát, feltétlenül tegyék meg. A 

Bibliográfia most már zömében teljes, és abban kis csendőrkalappal vannak megjelölve azon 
könyvek, melyek a honlapon olvashatók (amelyeket a  a bibliográfia kategóriái szerint 
csoportosítottunk). A jövőben egy-egy könyvre rá fogok majd világítani, hiszen most már 
mindannyian hozzájuthatnak! Egyik kedvenc könyvem Endrődy Gézának az Alapvetés a 
csendőr erkölcsi neveléséhez c. könyve, amely ilyen fejezeteket tartalmaz, mint Vallásosság, 
Hazaszeretet, Becsület, Bajtársiasság, Függelem (a függelem szó már nemcsak fomájában de 
jelentését tekintve is elavult: tekintély-tiszteletet jelent).   
 

Hálásan köszönjük meg az MKCsBK munkájának elősegítésére küldött adományokat:  
Fővédnökök: Molnár István, Magyar Csendőrök Családi Közössége, Kőrössy Zoltán 
Védnökök: - 
Támogatók: Mathew Eszes 
  

A barancsi v. Tamáska Endre bajtársunkra emlékező szertartás a floridai Venice Petőfi 
Klubjában lesz megtartva október 10-én, délelőtt 10 órai kezdettel, amin nemcsak mint az 
MKCsBK és a Vitézi Rend képviselője, de mint Bandi bátyánk barátja is tervezek részt venni. 
  

Továbbra is kérem, közöljenek velem minden hírt, mely Közösségünk tagjait érintheti.
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