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Bihar Ferenc, ny. honvédelmi mimiszter mondotta, „Bármiképp változott a csendőrség 
feladta, az mindig nehéz volt, s ezért ez a katonai testület csak belsőleg nemes és férfias 
tulajdonságokkal bíró kiválasztott emberekből tevődött össze, akik nemcsak háborúban, de 
békében is készek voltak a király, a haza és a törvényes polgári társadalmi rend védelmére, ha 
szükséges, az életüket is feláldozni.” Mert csendőrnek lenni nem foglalkozás, hanem hivatás és 
életszemlélet volt. 
  

Nagy örömmel adom tudtul, hogy a budapesti Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
február 14-én, a csendőrnapon, csendőrségi konferenciát és kiállítást rendez. A témában jártas 
történészek nívós konferenciája kapcsán nyitják meg a főként csendőr egyenruhákkal és 
tárgyakkal foglalkozó kiállítást, mely május végéig lesz megtekinthető. Ha Isten segít, én is 
részt veszek majd az MKCsBK nevében, s beszámolok Közösségünk működéséről. 
Gratulálunk a szervezőknek, hogy a csendőrség iránt még mindig ellenséges politikai hangulat 
ellenére megrendezik ezt a konferenciát és a már oly régóta esedékes kiállítást. 

 

 A sajtó és media 
erőfeszítései ellenére sok magyar 
ember szívében ma is él a 
csendőrök iránti szeretet és 
megbecsülés. S nemcsak azokban, 
akik sóvárogva emlékeznek 
vissza arra a közbiztonságra, 
amelyet a csendőrök áldozatos és 
nehéz munkája révén élvezhettek, 
hanem azokban a fiatalokban is, 
akik már csak hírből hallottak a 
kakastollasokról. Ezek közé 
tartozik Turda Bence, egy nógrád 
megyei Rétságban élő fiatalember 
is, aki barátaival, Miklián 

Tamással és Oroszlán Dániellel 
egy általuk felfedezett, idő-

Turda Bence saját-készítésű csendőr egyenruhájában barátjával 
az általuk rendbehozott csendőr-sírnál. 



marta, elhanyagolt csendőr sírt, az általuk ismeretlen Józsa Ferenc sírját, saját erőből 
rendbehozta és gondozza. Ilyen fiatalok adnak reményt a nemzet jövőjéhez, akik felismerik és 
ápolják múltunk megbecsülést érdemlő részét a még ma is folyó kommunista rágalmazások 
ellenére is. 

 

 Honlapunk anyaga egyre bővül. Már több mint negyven könyv olvasható ott teljes 
egészében, beleértve az 1941-es Szervezeti és szolgálati utasítás a magyar királyi csendőrség 
számára c. könyvet, amely a csendőrök munkáját részleteiben meghatározta, s amit a 
csendőrök betéve tudtak s maguk között csak Szut.-ként említették a címlapon szereplő 
rövidítés alapján. 1945 óta először az érdeklődőket az eredeti anyaghoz tudjuk utalni, ami által 
a kommunista hazugságokat megcáfolhatják. Ezen hazugságok egyike például az, hogy a 
csendőrséget a zsidódeportálásokban való részvételük miatt számolták fel és vádolták 
kollektívan háborús bűnösséggel. Most már bárki elolvashatja az eredeti, csendőrséget 
felszámoló Rendeletet (1.690/1945 http://csendor.com/konyvtar/jogszab/torvenyek2.pdf 
címen) az összes többi csendőrséggel kapcsolatos törvénnyel és rendelettel együtt, s onnan 
megtudhatja, hogy abban egyetlen szó sem esik a zsidóságról, hanem világosan kiderül, hogy a 
csendőrséget kizárólag politikai okok miatt szüntették meg a kommunisták hatalomátvétele 
céljából. De a kommunista propaganda a zsidósággal való kapcsolatot olyan ügyesen bevéste a 
köztudatba, hogy pl. egy Wikipédia cikk közli ezt a hamis állítást a fenti Rendeletre utaló 
referenciával “alátámasztva” azt, anélkül, hogy az író fontosnak látta volna a Rendelet 
szövegének utánanézni. Meg voltak lepődve, mikor felhívtuk rá a figyelmüket, hogy a 
Rendelet nem a zsidósággal, hanem a kommunista politikával függ össze. Ez csak egy a sok 
hazugságból, amit a csendőrségre fognak és ez a példa is világosan mutatja az eredeti anyag 
közzétételének a fontosságát. 
 

Az eredeti anyag átmentésében már olyan egyének is segítségünkre jönnek, akiket 
eddig nem ismertünk. Nem ritkán keresnek fel bennünket a Honlapon át olyanok, akik csendőr 
képek, dokumentumok, tárgyak, könyvek birtokába jutnak és szívesen lefényképezik azokat a 
Honlap részére, hogy a kommunista üldözés és pusztítás dacára fennmaradt, de kevés anyagot 
minél teljesebben átmenthessük az utókor és a világ számára, hogy eljöhessen az az idő, 
amikor a népüket önfeláldozó szeretettel kiválóan szolgáló csendőrök méltó tisztelete helyreáll. 

Ezúton is hálásan köszönjük ezen új csendőr-barátok 
segítségét. Mert bizony sokkal több barátja van a 
csendőrségnek, mint ahogy azt a kommunisták el 
szeretnék velünk hitetni. 

 

Örömmel adom hírül Sípos András szép 
kiállítású könyvének megjelenését: A Magyar Királyi 
Csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-
1945 címmel, a Hermanos Kiadó gondozásában. A 
könyv részletesebb leírását és elérhetőségét, illetve 
megrendelhetőségét a Honlap Hírek rovatában 
találják.  

 

A Honlapot már több mint 41.000-szer 
látogatták. Ez kétségtelenül munkálja majd a 
csendőrség erkölcsi rehabilitációját. 
  

Az MKCsBK Honlapon már most elegendő 
anyag van komoly történelmi kutatás részére is. 
Mivel ez az anyag világszerte elérhető, 

http://csendor.com/konyvtar/jogszab/torvenyek2.pdf


A rétsági (Nógrád megye) három 
fiatalember által helyrehozott csendőr sírkő 

reménységünk az, hogy előbb-utóbb lesz majd egy olyan külföldön élő magyar ajkú fiatal, aki 
felsőfokú diplomáját valamely rendvédelmi témakörben a magyar királyi csendőrség 
kutatásával szerzi majd meg, s ezáltal a csendőrségre vonatkozó igazságot immár idegen 
nyelven is közzé téve elősegíti majd a csendőrségről való igazság egész világgal való 
megsimertetését. 

 

Szeretném megkérni mindazokat, akik képesek és 
hajlandók lennének a jövőbeli Körleveleket email-ben 
kapni (postázott levél helyett), tudassák velem egy email-
ben (csendorseg@yahoo.com). Ez nagy segítséget 
jelentene költségeink csökkentése érdekében. Előre is 
köszönöm. 
 

Fontos lenne öszeállítani egy teljes sorozatot az 
MKCsBK Bajtársi Levél kiadványaiból, mivel az 
MKCsBK Archívumnak nyoma veszett az előző pár 
központi vezetők személycseréi során (sajnálatos módon 
betegségüket és elhalálozásukat követően a családjaik nem 
adták tovább a Közösség anyagát). Hiányzanak az 1951 és 
1964 közötti számok, valamint az 1983. évi első szám. Ha 
valakinek ezek meglennének és hajlandó lenne a 
Közösségnek adományozni, legyen szíves értesíteni. 
Természetesen a postaköltséget megtérítjük. 
  

Hálásan nyugtázzuk az MKCsBK munkájára 
beküldött adományokat: 
Fővédnökök: Tarnóy Éva, Beöthy Kálmán and Kőrössy 
Zoltán 
Védnökök: Szilágyi Béla, Dr. Honos Erwin 
Támogató: Kostka Ilona 
 

Szomorúan kell közölnöm további 
veszteségeinket: Sarudi Lajos csendőr főhadnagy, 
Szolnok (szeptember); Tibai János csendőr, Calgary, Kanada (november);  Nagy Kálmán, 
Sarasota, Florida (november); és Fekete Robert. Az MKCsBK nevében részvétemet fejezem ki 
a gyászoló családoknak. 
  

Remélem, hogy mindannyiuknak áldott karácsonya volt és kívánok áldott, békés 
újesztendőt.  
 

Kérem, értesítsenek bármilyen hírről, amely Közösségünket érdekelné illetve érintené. 
 

Baráti és bajtársi szeretettel, 
 
 
 
 
v. Kőrössy Zoltán 
MKCsBK Központi Vezető          

 


