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Mindig nagy élvezettel hallgattam csendőr százados édesapám elbeszéléseit a 
csendőrségről. Élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének tartotta, hogy tagja lehetett ennek a 
kiváló testületnek, amely iránt a legnagyobb elismeréssel adózott. Sokszor emlegette, milyen 
odaadóan, tiszteletre méltóan, becsülettel és a népük iránti nagy szeretettel végezték 
munkájukat. Ahol a nagy tekintélyű magyar csendőr megjelent, ott a törvény és a rend 
biztosítva volt. Ezen megbecsülés visszaállításán fáradozunk.   

 A csendőrségi könyvek digitalizálása és internetre vitele révén bepillantást nyerünk 
sokoldalú anyagukba. A könyvek egy része természetesen a csendőrség felépítésével és 
szolgálatával foglalkozik a legapróbb részletre is kiterjedő alapossággal, hiszen a csendőr 
ismert volt arról, hogy mindent az előírt rendeletek szerint végzett. Ezeken kívül viszont 
meglepően sok könyv foglalkozik a csendőrök általános műveltségének fejlesztésével és 
erkölcsi nevelésével is. A csendőrtől szolgálaton 
kívül is tiszteletreméltó, erényes viselkedést 
vártak el. Ilyen elvárás szinte elképzelhetetlen a 
mai világban, amelyre a kéz-kezet mos szemlélet, 
a könnyű megvesztegethetőség, a nemzet iránti 
szeretet hiánya és a rendvédelem dolgozóira is 
jellemző erkölcsi szabadosság a jellemző. 
Manapság felháborodást keltene, ha erkölcsi 
elvárásokat tartalmazó tankönyveket 
használnának a rendvédelmi kiképzésben. S 
közben a világ epekedik azután a közbiztonság 
után, amelyet a csendőrök kiváló szakmai és 
lelkületi felkészültsége biztosított.   

 Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
állományához tartozó csendőrségi könyvek (31) 
mindegyike már le lett fényképezve és digitálisan 
feldolgozva. Ebből 22 már nemcsak a mi 
honlapunkon, de az OSZK digitális könyvtárában, 
a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) is 
elhelyezést nyert, s a közeljövőben adjuk át nekik 
a többi könyvet is. Így most már a csendőrségi 
könyveknek legalább egy része nem csupán a mi 
honlapunkon át, de a világviszonylatban legnagyobb 
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tekintélyű magyar digitális könyvtáron keresztül is megtalálható, nagymértékben növelve azok 
elérhetőségét. Az MKCsBK honlapján jelenleg már több mint 130 csendőrségi könyv 
olvasható, s honlapunkat eddig több mint 55 ezerszer látogatták.  

 A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tulajdonában lévő csendőrségi könyvek a mi 
honlapunkon kívül az ő saját számítógépeiken is olvasóik rendelkezésére állnak, de reméljük, 
hogy a Széchényi Könyvtárral együtt működve, azok a könyvek is felkerülnek majd a MEK 
oldalaira. A mi digitalizálási erőfeszítésünk nélkül ma egyik helyen sem lennének a csendőr 
könyvek elektronikus formában elérhetőek, holott azáltal válnak a nagyközönség számára 
elérhetővé.  

 A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság keretében 
folyik a legaktívabb, tárgyilagos rendvédelem-történeti kutatás, s ezen belül a m. kir. 
csendőrség történelmének hiteles feltárása is. Tudományos szintű dolgozataikat és a 
szimpóziumaikon elhangzott előadásaikat a Rendvédelem-történeti Füzetek számaiban 
publikálják. Ezeknek a digitalizálását a többi periodikával együtt az OSZK Elektronikus 
Dokumentum Központja (EDK) végzi és teszi lassacskán mindenki számára elérhetővé.  

 Nagy örömömre Domokos Sándor csendőr főhadnaggyal gyakran volt módom 
elbeszélgetni. Mindig szívesen válaszolta meg a csendőrségre vonatkozó kérdéseimet. Pár éve 
elküldte hozzám önéletrajzát, Emlékeim címmel, azzal a kéréssel, hogy halála után tegyük fel a 
honlapra. A könyv lektorálását immár elvégeztük és a honlapra helyeztük (a többi könyvhöz 
hasonlóan, a Könyvtár Bibliográfiájában a cím melletti kis csendőrkalapra kattintva érhető el).  

 Dr. v. Kovács Jenő csendőr százados életrajza is a honlapra került, Román István 
tollából, A 916-os számú rab címmel (a fennemlített módon érhető el). Mindkettőjük kivonatos 
életrajza a Könyvtár Biográfiájában is szerepel (20 másik életrajzzal együtt). Az utóbbi 
összeállítása kapcsán kerültem szorosabb kapcsolatba dr. v. Kovács Jenő fiával, aki népes 
családja, barátai, munkatársai beszervezésével odaadó és áldozatos munkával fáradozik az 
Erdélyben található, elhanyagolt, pusztulófélben levő magyar emlékművek, sírok, történelmi 
épületek és emlékek helyreállításán, csendőr édesapja önfeláldozó és hazaszerető szellemének 
továbbvitelével. Legyen Isten áldás munkájukon! 

 Mély hálával köszönjük a munkánkra beküldött adományokat:  
Fővédnökök: Beöthy Kálmán, Döme Károly, dr. Honos Ervin  
Védnökök: Baka Károly 
Támogatók: Eszes Mátyás, Pásztor László, Szick Ferenc  

Szomorúan tudatom barátainkkal, hogy Kiss Gábor csendőr százados, volt Központi 
vezető mindannyiunk által nagyrabecsült és szeretett özvegye, Ruth, február 28-án elhunyt. 
Mély részvétemet tolmácsolom családjának az MKCsBK nevében.  

Kérem, továbbra is értesítsenek minden hírről, amely Közösségünket érinti vagy 
érdekli. Áldott Húsvéti ünnepet kívánok Mindannyiuknak, 
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