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„Minden betűnkkel, minden erőnkkel és minden szeretetünkkel csak a csendőrség ügyét 
szolgáljuk; célunk elsősorban az, hogy legénységünknek nemes és hasznos szórakozást 
nyújtsunk, önképzését megkönnyítsük, nevelésében pedig segítségükre legyünk…” Pinczés 
Zoltán csendőr százados, a Csendőrségi Lapok szerkesztője írta e sorokat az 1926. június 1-i 
szám első oldalán. A csendőrség tudatosan fejlesztette a csendőrök tudását és jellemét. A 
hivatás és a magánélet elválaszthatatlan volt, mert a csendőr szolgálatban és szolgálaton kívül 
is a törvényt képviselte, kivételt nem ismerve. Az ún. csendőr tízparancsolat ezt így fejezte ki: 
„Mögötted a törvény, előtted is az legyen.” 

Örömmel közlöm, hogy egy óriási horderejű 
könyv jelent meg Magyarországon A Magyar 
Királyi Csendőrség címmel, dr. Parádi József 
tollából. Ezelőtt mindössze két könyv jelent meg, 
amely a csendőrség teljes történetét foglalta össze 
(jóval több foglalkozott annak egyes 
részterületeivel vagy rövidebb időperiódusaival), 
Preszly Lóránd 1920-ban kiadott könyve és Rektor 
Béla 1980-ban az USA-ban kiadott könyve 
(mindkettő olvasható a honlap Könyvtárában). 
Ezen harmadik, ilyen átfogó jellegű műnek 
különös hangsúlyt ad az, hogy Magyarországon 
jelenik meg, ma, amikor az elmúlt hatvan év 
kommunista párt-programja eredményeként a 
csendőrséget illetően a köztudatban még ma is 
mérhetetlen tudatlanság és tévhit uralkodik, a 
közhangulatban a csendőrség elleni ellenszenvet 
táplálva. Ez a közvélemény viszont nagy akadálya 
annak, hogy a csendőrségtől, amely a világ egyik 
legtiszteltebb és legkiválóbb rendvédelmi 
szervezete volt, átvegye népünk a ma is 
használható elemeket, amelyek az ország építéséhez oly szükséges, de napjainkban 
nagymértékben hiányzó békés életkörülmények kialakítását szolgálhatnák. Így nem csupán 
történelmi kuriózum ennek a könyvnek a megjelenése, amely a történész objektivitásával tárja 
az olvasó elé a m. kir. csendőrség történetét, hanem népünk javát szolgáló mű is, már ha nem 



lenne népünk vak arra, hogy ezt a szép és hasznos örökséget végre magának vallja és annak 
átvehető tapasztalatait hasznosítsa.   

Dr. Parádi József a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
elnöke, szakmai körökben elismert történész professzor. Mivel könyvét eredetileg középiskolai 
tankönyvnek szánta, az átlagember számára is hozzáférhető stílusban írta, de a sokéves 
szakmai kutatásának eredményeként született könyvet gazdag, a szakmai igényeket is kielégítő 
bő referencia anyaggal látta el. Képanyagát főleg honlapunk anyagából mi biztosítottuk és 
anyagi hozzájárulásunkkal a könyv árát az otthoni átlagember számára is hozzáférhető szintre 
csökkenthettük. A Magyar Királyi Csendőrség otthoni könyvesboltokban és a Vármegyeház és 
Anima Könyvesboltok, Gyepű Nemzeti Könyvesbolt és Püski Kiadó web-árúházaiban kapható 
az alábbi címeken: 
http://varmegyehaz.hu/a-magyar-kiralyi-csendorseg, 
http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=Browser&OP=listContent&CAT_ID=307&n=magyar-tortenelem 
http://www.anemzetikonyvekboltja.hu/konyv/tortenelmunk?p=10 
http://www.puskikiado.hu/book/6588 
A könyv honlapunkon át is megrendelhető. 

Dr. Parádi közeli munkatársunk volt a m. kir. csendőrség könyveit, írásait összefogó 
egyedülálló bibliográfia kidolgozásában (amely a honlap Könyvtárában szerepel), valamint a 
nagy magyar könyvtárakkal való egyezség létrehozásában, amelynek révén a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Könyvtárának, az Országos Széchényi Könyvtárnak és az Országházi 
Könyvtárnak a csendőrség által kiadott könyveit lemásolhattuk és a honlapra helyezhettük (az 
utóbbi Könyvtár anyagának másolása most van folyamatban Mag. Simon Nándor munkája 
révén, aki szintén a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tagja).   

Óriási jelentőségű mérföldkövet értünk el a csendőrség könyveinek a honlapon való 
elérhetősége tekintetében. A csendőrség munkáját, személyzetét és elhelyezését évente kiadott 
Zsebkönyvek tartalmazták, amelyekben szakmai cikkek is megjelentek. A Zsebkönyvek 1887-
től 1944-ig jelentek meg (1919-1924-ig terjedő szünettel). Jelenleg már az összes Zsebkönyv 
olvasható a honlap Könyvtárában (illetve onnan letölthető – a könyvek terjedelme miatt 
ajánlatos, hogy az érdekelt részeket az olvasó saját gépére letöltse, hogy a letöltött anyagban a 
kutatást gyorsabban és könyebben végezhesse). 

Igen nagy lépéseket tettünk a csendőrség másik fontos éventi kiadványa, a Csendőrségi lapok 
másolásában is. 25 év anyaga már a honlapon van és a többi évfolyam is ezévben lemásolásra 
kerül, ha Isten segít (egyedül az 1907. évi első évfolyam számai nem találhatók sehol – ha 
valakinek ezekről tudomása lenne, kérjük értesítsen bennünket). Ezen publikáció a csendőrök 
szakmai és emberi fejlesztését szolgálta (lásd fent) és betekintést ad a csendőrség munkájába, 
szellemiségébe, valamint a csendőrök személyi híreinek közlése által annak idején a 
csendőrség családkénti összetartását is szolgálta, ma pedig valóságos kincsesbánya csendőrök 
életének felkutatására.  

Az elmúlt évben hozzánk érkezett képanyagot is a közeljövőben szeretnénk feldolgozni (szíves 
türelmét kérjük és ezúton is köszönetünket fejezzük ki az azokat küldőknek). Szintén elkezdtük 
a Perjesi György csendőr főhadnagy életen át tartó szorgalmas gyűjtése eredményeként 
összeállított csendőr biográfiai adatok digitalizálását. Ennek az óriási anyagnak az első kicsiny 
részlege a honlap Könyvtárának Biográfiák Archívuma részlegében Biográfiai adatok 
összeállításai címen találhatók. Ez szintén nagy segítséget jelent majd a csendőrség kutatóinak, 
illetve mindazoknak, akik csendőr rokonaikról szeretnének többet megtudni.  

A Bajtársi Levelek digitalizálása még a jövőre vár. Jelenleg csak az első pár év anyaga van a 
honlapon, amely viszont a honlapon kívül sehol máshol nem található, tekintettel arra, hogy 
azoknak még írógépen írt eredeti példányait az MKCsBK-t megalapító Jegenyés Pál csendőr 
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főtörzsőrmester évekkel ezelőtt baráti levelezésünk kapcsán hozzám küldte el. Az 1951 és 
1964 októbere között kiadott Bajtársi Levelek viszont nekem sincsenek meg, és ezért újra 
kérem olvasóinkat, hogy ha ezekről tudomást szereznének, legyenek kedvesek értesíteni, hogy 
azok digitalizálását is elvégezhessük. Azoknak ugyanis óriási szerepük van abban, hogy a 
történelmi valóság a csendőrség második világháborús éveiről megismerhető legyen, tekintve, 
hogy az ő Bajtársi Levelekben megjelent írásaik nélkül ezen évek eseményeiről csupán 
egyoldalúan elferdített információt kaphat az utókor a háború utáni kommunista írások alapján.  

A könyvtárakban és a tulajdonomban levő csendőrségi könyvek immár 60-100 évesek, s az idő 
múlása állapotukon tükröződik. Az otthoni könyvtárak könyveinek reparálására jelenleg az 
ország nem fordít gondot, de itt az USA-ban találtam egy kiváló könyvkötő mestert (ez a 
foglalkozás itt már sajnos már kihalóban van) akinek gondos munkájával legalább az én 
tulajdonomban levő csendőrségi könyvek megőrzésre kerülnek, azon kívül, hogy lemásolásuk 
által digitálisan is rezerválva lettek.  

Amint az előzőekből kiviláglik, Isten gazdagon megáldotta fáradozásainkat, hogy a m. kir. 
csendőrség írott anyagát feltárjuk és a világ elé tárjuk, hogy a rájuk kent sok hazugságra fény 
derüljön, s az őket jogosan megillető nagyrabecsülésük helyre álljon. Meg sem álmodtuk nyolc 
évvel ezelőtt a honlap elindításakor, hogy ilyen óriási eredményt érünk majd el. Istennek hálát 
adunk érte, és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ebben a munkában hűséges 
segítségünkre voltak és vannak.  

Hálásan köszönjük azokat a pénzadományokat is, amellyel ezt a sokféle feladat végzését 
elősegítették:  Fővédnök: Beöthy Kálmán 

 Védnök: Pásztor László 
 Támogató: Kostka Ilona 

Szomorúan adom tudtul újabb nagy veszteségeinket. Sokunk jó barátja, Döme Károly csendőr 
hadnagy 2012. november 14-én floridai otthonában váratlanul elhunyt. Magyarországon 
Zólyomi József csendőr, s itt Floridában pedig v. Tamáska Endre csendőr százados felesége, 
Ilona, adta vissza lelkét Teremtőjének 2012 októberében. A családoknak és barátoknak mély 
részvétemet fejezem ki.  

Kérem, továbbra is értesítsenek minden hírről, mely az MKCsBK tagjait és barátait érinti.  

Kívánok Mindannyiuknak áldott békés újesztendőt, bajtársi és baráti üdvözlettel,  

 

 

 

v. Kőrössy Zoltán, Központi vezető 

 

 

 


